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Tijdens de bewerking van het thans verschijnende deel ontviel aan de redactie haar
medelid PROF. DR. P.J. BLOK. Hem komt de eer toe, de totstandkoming van het
Woordenboek mogelijk te hebben gemaakt; hij wist den heer A.W. SIJTHOFF voor
zijn plannen te winnen en zijn bekendheid met alle kringen van geleerden maakte
het mogelijk terstond een grooten staf van medewerkers voor het werk te verzekeren.
Ook zelf heeft hij veel artikelen voor het Woordenboek geschreven, en hij heeft het
steeds zijn groote belangstelling gegeven. Nog in zijn laatste dagen nam hij deel
aan de correctie der drukproeven: tot in de letter G is zijn oog daarover gegaan.
Trouwe medewerkers verloor ons Woordenboek door het overlijden der heeren
G.J.W. KOOLEMANS BEIJNEN, die juist in het thans verschijnende deel de door hem
van den aanvang af gekozen taak voltooide, en J.C.E. BARTELDS, aan wiens grooten
ijver voor ons werk wij in het vorige en in dit deel zeer veel te danken hebben.
Daar tegenover bevat de lijst onzer medewerkers gelukkig een aantal nieuwe
namen. Zoolang onze arbeid de belangstelling blijft ondervinden van hen, die tot
de steeds moeilijker wordende taak der afwerking door hun offervaardige hulp
bijdragen, kan de redactie de voltooiing der uitgave vol moed en dankbaarheid te
gemoet zien.
In het bijzonder spreken wij ook ditmaal onzen dank uit voor de medewerking van
den heer JHR. H. TEDING VAN BERKHOUT, Directeur van 's Rijks Pretenkabinet te
Amsterdam, die de iconografische gegevens der artikelen toetste en toevoegde.
ROTTERDAM } Maart 1930.

FR. KOSSMANN.

DEN HAAG, } Maart 1930.

P.C. MOLHUYSEN.
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A.
[Aarschot, Reinier van]
AARSCHOT (Reinier v a n ), norbertijner abt van Averbode sinds 1354, overleden
21 Nov. 1356, was voor zijn verkiezing pastoor te Blerik bij Venlo, parochie zijner
abdij. Van zijn kort bestuur is weinig bekend. Hij sloot een overeenkomst met den
bisschop van Luik, betreffende de roerende goederen der overleden norbertijner
pastoors.
Zie: De Norbertijner abdij Averbode (Averb. 1920), 79, 333.
Fruytier

[Aarts, Joannes Jacobus]
AARTS (Joannes Jacobus), geb. te Huisseling aan de Maas 15 Nov. 1790, priester,
werd eerst kapelaan van de kapel te Merselo onder Venray. Daarna werd hij leeraar
der grammatica aan de latijnsche school te Gemert. In 1821 gaf hij een
Latinaelinguae grammatica uit te 's Hertogenbosch, 15 Maart 1822 werd hij tot rector
der latijnsche school aangesteld. Hij overleed te Gemert reeds op 6 Nov. 1825,
slechts 35 jaar oud.
Zie: v.d. E l s e n , Geschiedenis der latijnsche school te Gemert, 270; S c h u t j e s ,
Gesch. bisdom 's Hertogenbosch III, 709, IV, 645.
Fruytier

[Abarbanel, Jonas, Abravanel of Abrabanel]
ABARBANEL (Jona(s), A b r a v a n e l of A b r a b a n e l ), zoon van den medicus
J o s e p h A., was gehuwd met E s t h e r A b a r b a n e l , gest. Amsterdam 11 Aug.
1667 en zwager van den opperrabbijn Menasséh ben Israël, behoorde tot den
17deeeuwschen portugeesch spaansch-joodschen dichterkring. Hij publiceerde in
1644 bij Nic. Ravesteyn Elegio em louvor da nova Yesiba, instituada por o senhor
Yshac Pereira, de que he Ros Yesiba o senhor Haham Menasse ben Israel, een
gedicht van 56 strophen op het stichten van de portugeesch-joodsche academie,
door Isaac Pereyra gesticht en onder het rectoraat van Menasséh ben Israël
geplaatst. Hij gaf ook treurdichten uit over de portugeesch-joodsche martelaren,
Isaac de Castro Tartas (1647) en de Bernals (1655), op het Iberische schiereiland
om hun joodsche geloof verbrand. Met Dr. Ephraim Bueno gaf hij Orden de los cinco
Tahaniot over de joodsche vastendagen (Amsterdam 1630), Orden de oraciones
de mes over de dagelijksche en de feestgebeden (ald. 1648 en 49) en Orden de
Ros Asanah y kipur over de Hooge Feestdagen (ald. 1652) uit, terwijl in 1650 bij J.
Frigg te Amsterdam zijn spaansche psalmenuitgave verscheen Psalterio de David,
en hebrayco dicho Thehylim, translado con toda fidelidad.... per el Doctor Efraim
Bueno y Jona Abravanel. Het echtpaar ligt onder een fraai bewerkte zerk te
Ouderkerk aan den Amstel begraven.
Zwarts

[Abarbanel, Dr. Joseph]
ABARBANEL (Dr. Joseph), A b r a v a n e l of A b r a b a n e l , neef van Menasséh
ben Israël, was leider van de portugeesch-joodsche academia ‘Tora Or’ en ‘Corona
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de Ley’ (Kroon der Wet), tevens een bekend portugeesch-joodsch arts te Amsterdam
in het midden der 17de eeuw; in 1675 komt hij op de lijst der ongehuwde lidmaten
dezer gemeenschap voor. Zijn promotie wordt op 2 Juni 1655 gesteld. Deze heeft
echter niet te Leiden plaats gevonden, doch blijkbaar in het buitenland.
Zie: Jewish Encyclopaedia I, 128 vlg.; K a y s e r l i n g , Bibliotheca Espagñola
Portugueza Judaica (Straatsburg 1890), 6 en 7; d a S i l v a R o s a , Geschiedenis
der Portug. Joden te Amsterdam (1925); H e n r i q u e z d e C a s t r o , De Synagoge
der Portug. Isr. Gemeente te Amsterdam (den Haag 1875) 15, Bijlage E en F.
Zwarts

[Abas, Samuel ben Isaac of Semuel de Yshac]
ABAS (Samuel ben Isaac of Semuel de Yshac), A b b a s of A b a t z , afkomstig van
Hamburg, was tot zijn overlijden omstr. 1693, rabbijn bij de portugeesch-joodsche
Gemeente van Amsterdam. Hij is vooral bekend geworden door zijn vertaling uit
het Hebreeuwsch van het zedekundig werk van I b n T i b o n B a c h i a , Chobath
Halebabot (Plichten der harten), Hobat Alebabot, Obrigaçam dos coraçoens, Livro
moral de grande erudição e pia doctrina, Composto na lingua arabia pello devoto
Rabbenu Bahie o Daian, Filho de Rabbi Ioseph, dos famosos sabios de Espanha,
e traduzido na lingua Santa pelo insigne Rabi Ieuda Aben Tibon, E agora novamente
tirado da hebraica á lingua Portugueza para idil dos da nossa Naçam, com estilo
facil e intelligivel, per Semuel filho de Ishac Abaz, de boa memoria. A gloria de Deos
bendilo, Ampresso em Amsterdam, Em casa de David de Castro Tartaz Anno 5430
o

(in 4 pag. 438). Het verscheen te Amsterdam in 1670. In de portugeesch-joodsche
Gemeenten van West-Europa, verwierf deze vertaling een groote populariteit en
even groote verbreiding. De vertaling zelve verschilt niet veel van de spaansche en
joodschduitsche vertalingen van de 17de eeuw. Samuel Abas bezat een waardevolle
collectie hebreeuwsche, spaansche, portugeesche en latijnsche boeken, die in 1693,
blijkens een advertentie in de Oprechte Haartemmer Courant, publiek geveild werden.
Zie: Jewish Encyclopaedia (New York, Londen) (1901) I, 38; M e n d e s d o s
R e m e d i o s , Os Judeus Portugueses em Amsterdam (Coimbra 1911), 60.
Zwarts
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[Abbeville, François van]
ABBEVILLE (François v a n ), geb. waarschijnlijk in de Zuidelijke Nederlanden, overl.
waarschijnlijk te Groningen in Juli 1571.
Het is onbekend, wanneer hij op de vloot der Watergeuzen kwam. Op 23 Juni
1571 behoorde hij tot de gevangenen, toen de Spanjaarden de geuzenvloot voor
Emden versloegen. Daar hij een der voornaamste gevangenen was, werd hij op 6
Juli 1571 naar Groningen gezonden, om door Robles verhoord te worden.
Waarschijnlijk is hij kort daarna gevonnist.
Zie: v a n V l o t e n , Nederl. Volksopstand (1858) I, 322; F r a n z , Ostfriesland
und die Niederlande, 199, 203.
Vogels

[Abdoellah]
ABDOELLAH, wiens volledige naam is A b d o e l l a h b i n A b d i 'l-K a d i r
M o e n s j i , als zoon van een Arabier en een klingaleesche vrouw geboren in de
tweede helft der achttiende eeuw te Malacca, toen een bezitting onzer O.I.C. Ook
na de overgave der stad aan de Engelschen bij het ruilverdrag van 1824 bleef hij
daar gevestigd. Om zijn buitengewone kennis van het zuivere Maleisch, waardoor
hij veler leermeester in die taal werd, stond hij bij de onzen hoog aangeschreven.
Ook Raffles waardeerde hem zeer. Zijn voornaamste werken, behalve zijn
autobiografie, die haar waarde houdt voor de kennis van zijn land onder de
heerschappij der Hollanders en Britten, zijn: Pelajaran Abdullah, het verhaal eener
reis van Singapore naar Kelantan, aan de zuidgrens van Siam (zie leesboek van
P i j n a p p e l of K l i n k e r t ), en Sadjaran melajoe of maleische kronieken (door
K l i n k e r t in 1884 herdrukt).
Zie: K l i n k e r t , Hikajat Abdoellah (Leiden 1882), een autobiogr.; Tijdschrift van
Ned.- Ind. I, 73, 297 (1854); P i j n a p p e l , Reis van Abdoellah in M e n s i n g e 's
Maleisch leesboek 4e stuk; C a b a t o n , Abd. bin Abdul Kadir Munshi. Un écrivain
malais du XIXe siècle in de Revue du monde musulman, 13, 409 (1911).
Bartelds

[Abeel, Egidius]
ABEEL (Egidius) of A b b e e l , dominikaan van het klooster te Gent, overleed als
missionaris te Alkmaar 31 Juli 1658, oud 45 jaar en werd 3 Aug. begraven. 1651-1653
was hij pastoormissionaris in de St. Dominicusstatie te Alkmaar. Te voren, 1650,
was hij als missionaris te Schoorl werkzaam geweest.
Zijn door een onbekend kunstenaar geschilderd portret bevindt zich in de kerk
van St. Dominicus te Alkmaar.
Zie: Bijdragen bisd. Haarlem V, 74, XXIX, 260; d e J o n g h e , Belgium
Dominicanum, 91.
Fruytier

[Abendana, Abraham]
ABENDANA (Abraham), behoort tot een spaansch-portugeesch joodsche familie
te Amsterdam, blijkbaar verwant met David Abendana (zie volgende). In 1684 was
bij lid van de portugeeschjoodsche academie van Amsterdam ‘Arbol de las Vidas’
of ‘Ets Haim’ (de levensboom). De bekendste dichter dier gemeenschap laat zich
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zeer vleiend over zijn dichtergaven uit en over zijn aandeel aan de rederijkerskamers
van dezen kring ‘Canta’; aldus getuigt hij ‘ave Holandesa con el retorico pico que
al Masayco nido eleva.’
Zie: K a y s e r l i n g , Bibliotheca Espagñola Portugueza Judaica (Straatsburg
1890), 1.
Zwarts

[Abendana, David]
ABENDANA (David) of D a v i d A b e n d a n a P e r e y r a alias F r a n c i s c o
N u n e s P e r e y r a of N u n e s P e r e y r a H o m e m , overl. te Amsterdam 14
Febr. 1625, behoort tot de eerst aangekomen portugeesche Joden van Amsterdam;
zijn familie (eigenlijk de Rodrigues Pereira-familie, waarvan H o m e m
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een zijtak is) arriveerde in 1597 aldaar als marranen. Hij huwde met zijn nicht J u s t a
P e r e y r a , dochter van D o n a M a y o r R o d r i g u e z en G a s p a r L o p e s
H o m e m te Utrecht (1605). Reeds had Justa twee kinderen door den dood verloren,
hetgeen zij aan het feit toeschreef, dat zij niet openlijk tot het jodendom teruggekeerd
waren. Na de komst van den eersten rabbijn van Amsterdam, Urie Halevie (1602),
liet haar man zich door hem besnijden en namen zij beiden den
oud-spaansch-hebreeuwsch joodschen geslachtsnaam A b e n d a n a aan, waardoor
zij ook niet meer het Pereirawapen met het kruis voerden, doch het Abendanawapen:
2 gekruiste zwaarden met de gravenkroon (blijkbaar van de Pereira's). Hij nam den
bijbelschen naam D a v i d en zij dien van A b i g a e l aan. Naast den ‘edele eerwaarde
David Abendana’ werd zijn vrouw op de portugeesch-joodsche begraafplaats te
Ouderkerk a/d. Amstel begraven, welks grafschriften Henriquez de Castro
gepubliceerd heeft. Hun zonen waren Immanuel en A b r a h a m . Voor den eerste
zie volgende.
Zwarts

[Abendana, Immanuel]
ABENDANA ((Im)Manuel), zoon van den voorg., was rabbijn bij de
portugeesch-joodsche Gemeente van Amsterdam, gest. ald. 15 Juni 1667. Hij wordt
door den dichter de Barrios geroemd om zijn streven, het intellectueele peil van het
onderwijs in deze gemeenté hooger op te voeren; hij was de leider van de drie
leerscholen en heeft ook als adjunct-voorlezer gefungeerd (1639). De Barrios noemt
hem zelfs ‘beroemd Haham’ (opperrabbijn). Zijn grafschrift te Ouderkerk a/d. Amstel
publiceerde Henriquez de Castro (fol. 52).
Zie: Jewish Encyclopaedia (Londen, New York 1901) I, 52; S i g m u n d
S e e l i g m a n n , Bibliographie en Historie, bijdrage tot de Geschiedenis der eerste
Sephardim in Amsterdam (1927), 15 vlg.; protocol notaris Ruttens Gemeentearchief
Amsterdam (Portef. no. 611) en J a c . Z w a r t s , De eerste Rabbijnen en Synagogen
van Amsterdam naar Archivalische bronnen (Amsterdam 1928).
Zwarts

[Abendana, Isaac]
ABENDANA (Isaac), geb. in Spanje, gest. te Oxford omstr. 1710, broeder van den
beroemden engelschen opperrabbijn J a c o b A b e n d a n a en van D a n i e l
A b e n d a n a , en zoon van den hamburgschen portugeeschen opperrabbijn
J o s e p h A b e n d a n a . Van Hamburg verhuisde hij naar Leiden, waar hij medicijnen
studeerde, hoewel hij onder dezen naam niet in het Album Studiosorum voorkomt.
In 1660 gaf hij met zijn broeder Jacob (zie volgende) te Amsterdam den ouden
Bijbelcommentaar Migdal Jofi, opnieuw uit. Hij heeft echter nooit de praktijk
uitgeoefend, doch begaf zich naar Engelan d. Van 1663-1666 was hij voor de
hebreeuwsche boeken aan de stadsbibliotheek van Cambridge verbonden.
Vervolgens werd hij lector in de hebreeuwsche en cabbalistische literatuur te Oxford
(1671). In 1673 vervaardigde hij een latijnsche vertaling der geheele Mischna, die
nog in 6 zware deelen handschrift in de Cambridge Library berust. Hij publiceerde
joodsche kalenders van 1692 tot 1700, waarbij hij bijschriften leverde, die hij in 1706
opnieuw bewerkte in zijn uitgebreid boek Discourses on the ecclesiastical and civiel
polity of the Jews. Zooals zijn broer stond hij met de voornaamste christelijke
theologen van zijn tijd in latijnsche en soms ook wel hebreeuwsche briefwisseling.
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Zie: Jewish Encyclopaedia (Londen, New York 1901) I, 53; d a S i l v a R o s a ,
Geschiedenis der Portugeesche Joden te Amsterdam (1923), 66, 67.
Zwarts
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[Abendana, Jacob]
ABENDANA (Jacob), geb. in Spanje 1630, gest. te Londen 12 Sept. 1685, broeder
van Isaac en Daniel Abendana en oudste zoon van den hamburgschen
portugeeschen opperrabbijn J o s e p h A b e n d a n a , was gehuwd met S a r a
A b e n d a n a . Hij week met zijn vader zeer jong naar Hamburg uit en ging spoedig
naar Rotterdam om aan de portugeesch-joodsche academie der familie de Pinto
‘Jesiba de los Pintos’ te studeeren, alwaar hij op 25 Januari 1652 werd aangenomen.
De studenten genoten hier n.l. een bepaalde toelage (Aspaca) van de stichters. Zoo
had hij toen reeds eenigen tijd als toehoorder buiten de gewone studenten de
colleges gevolgd, op voorspraak van den regent Isaac de Pinto, die hem ook reeds
in het genot der voorrechten voor het bepaald aantal studenten had gesteld, omdat
hij een ‘jongeling van veel aanleg’ was. Abendana kon zich echter niet in de strenge
reglementen schikken, waaraan de studenten zich moesten onderwerpen. Toen hij
met vacantie naar Antwerpen was gegaan en zijn verloftijd overschreed, werd hij
op 31 Oct. 1652 ontslagen. Hij vertrok toen naar Amsterdam en werkte er op 3 Mei
1658 mede aan den gedachtenisbundel Elogios que zelosos dedicaron, uitgegeven
door de amsterdamsche spaanschportugeesche Joden ter herdenking der martelaren
Nuñez Bernal en Almeyda, die te Cordova verbrand waren. Een aantal jaren later
publiceerde hij gezamenlijk met zijn broeder Isaac een Bijbelcommentaar Mikdal
Jofi van Salomon ben Melech, waaraan hij zijn eigen aanteekeningen toevoegde
als Leket schielscha (nalezingen), dat bij inteekening te Amsterdam in 1660 werd
uitgegeven (2e ed. in 1685). Hij is de eerste joodsche schrijver, wiens werken van
aanbevelingen van christengeleerden voorzien werden; als bijv. van Buxtorf uit
Bazel, Coccejus en Golcius uit Leiden enz. In Leiden hielp hij prof. Anton Hulsius
bij diens oriëntaalsche studiën, die hem te vergeefs zocht te bewegen om door den
doop het jodendom den rug toe te keeren. Over den tekst in Haggai II: 9 ontspon
zich een levendige briefwisseling (Sept. 1659-Juni 1660), door Hulsius in 1669
gepubliceerd. Dit werd de aanleiding tot Abendana's vermaarde spaansche vertaling
van Koesari, het joodsch-apologetisch philosophisch werk van Juda Halevie (1666):
Cuzary Libro de grande sciencia y nuccha doctrina...... traduzido del Ebrayco en
Español comentado por el H.H.R. Yahacob Abendana, welke vertaling aan den
engelschen consul Willem Davidson was opgedragen: ‘Primero Commissario ij
Agente de la Gran Bretañada en Amsterdam’. In 1675 gaf hij in geschrift nog uiting
aan zijn vreugde over de inwijding der amsterdamsche portugeesche Synagoge; in
1686 werd hij als opperrabbijn van Londen beroepen. Daar moet hij nog een complete
spaansche vertaling der Mischna geschreven hebben, die niet gedrukt werd, doch
als de grondslag van S u r e n h u i j s e n 's latijnsche vertaling wordt genoemd. Hij
werd op de portugeesche begraafplaats te Mile End te Londen begraven, waar zijn
graf nog te zien is.
Zie: J a c . Z w a r t s , De 17de eeuwsche Rotterdamsche Leerschool Jesiba de
los Pintos in het Rotterdamsche Jaarboekje (1922), 65 vlg.
Zwarts

[Abendana de Britto, Isaac]
ABENDANA DE BRITTO (Isaac), overl. te Amsterdam 5 April 1760, was opperrabbijn
bij de portugeesch-joodsche Gemeente van Amsterdam. Na den dood van Salomo
Aylion op 9 April 1728 werden hij en David Israël Athias tot zijn opvolgers benoemd,
die beurtelings een jaar als rector (Rosch) der Academia ‘Ets Haim’ zouden
fungeeren.
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Bekend is zijn aandeel aan de uitgave van de doctrinale vragen en antwoorden
onder den naam Peri Ets Haim (Vruchten van ‘De Levensboom’), die van 1741 af
tot 1747 bij de firma Proops te Amsterdam het licht zagen en waarvan de meest
volledige collectie zich in de Bibliotheek van het Portugeesch Israël. Seminarium,
n.l. in 12 deelen, bevindt. Ook verscheen er in 1753 een preek te Amsterdam, onder
den titel Sermâo Exhortatoria Na Athias' overlijden op 12 Maart 1753 heeft Abendana
de Britto nog zeven jaar alleen als opperrabbijn gefungeerd.
Zie: M.C. P a r a i r a en J.S. d a S i l v a R o s a , Gedenkschrift.... van het 300-jarig
bestaan van.... Talmud Tora en Ets Haim (Amsterdam 1916), 46 vlg.; Jewish
Encyclopaedia I, 52; D. H e n r i q u e z d e C a s t r o , Keur van Grafsteenen van de
Portug. Isr. begraafplaats te Ouderkerk afd. Amstel (Leiden 1883) (onder Aboab).
Zwarts

[Ablaing van Giessenburg, Rudolf Charles d']
ABLAING VAN GIESSENBURG (Rudolf Charles d'), geb. 26 April 1826 te
Amsterdam, overl. 13 Maart 1904, werd op 17-jarigen leeftijd op een amsterdamsch
kantoor geplaatst, was 1847-49 op een handelskantoor werkzaam te Batavia. Reeds
vroeg neiging vertoonend tot letterkundige en godsdienstige studie, richtte hij in
1848 in Batavia een letterkundige vereeniging ‘Salve’ op. Terug uit Indië trachtte hij
een tijdschrift De Verzamelaar op te richten, dat maar kort bestond. 1850 vestigde
hij zich als boekhandelaar onder den naam: R.C. M e y e r , Librairie Etrangère.
Onder dezen naam was hij tot dien tijd steeds bekend geweest; eerst later liet hij
blijken recht te hebben op den geslachtsnaam d'Abl. v.G. Kennismaking met den
uitgever F. Günst, secretaris van de onafhankelijke vrijmetselaarsloge ‘Post Nubila
Lux’, bracht hem in aanraking met geestverwanten, die als hij in geen geopenbaarden
godsdienst meer geloofden. Bij Günst was de uitgave ten einde gebracht van het
eerste geschrift van een vrijdenker, dat, in het Nederlandsch verschenen, van invloed
werd: Licht en schaduwbeelden uit de binnenlanden van Java, door den geoloog
Dr. F r . J u n g h u h n (1854). Vóórdat hij wederom naar Indië vertrok, schreef deze
het prospectus van het in 1855 verschijnende tijdschrift De Dageraad, het eerste
vrijdenkersorgaan. In 1856 volgde in Amsterdam de oprichting van de vereeniging
‘De Dageraad’, van welke d'Ablaing voorzitter werd tot 1864. In 1857 zat hij een
algemeene vergadering voor van vrijdenkers uit ons land en vertegenwoordigde
Nederland op een congres in Londen. Aan Robert Owen, met wien hij hier kennis
maakte, droeg hij zijn in 1859 verschenen: Een bliksemstraal der XIXe Eeuw op.
Hij trad in correspondentie met de leidende mannen der vrije gedachte in Europa
als Darwin, Büchner, Renan e.a. In 1864 gaf hij voor het eerst uit het 18e-eeuwsche
geschrift: Le testament de Jean Meslier, Curé d' Etrepigny et de But, en Champagne
- décédé en 1733, een werk, waaruit Voltaire en d'Holbach een enkel fragment
hadden gepubliceerd. Dit was opzienbarend geweest: een priester die een geschrift
naliet, waarin hij schreef, God vergiffenis te vragen, dat hij het Christendom had
onderwezen (over dit werk: Q u a c k , De Socialisten I, blz. 234 e.v.). Met hulp van
zijn vrouw J o s e p h i n e M.A. L u k e n , met wie hij in 1861 was gehuwd, gaf hij van
1874-75 een reeks Curiositeiten van allerlei aard uit. In 1889 verscheen het eerste
deel van een onvoltooid gebleven werk: L'évolution des idées religieuses dans la
Mésopotamie et dans l'Egypte, de resultaten van zijn geliefdste studie, vergelijkende
godsdienstgeschie-
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denis, werk echter meer van een dichter dan van een man der wetenschap.
Verschillende tijdschriften, alle tot propageering van zijn beginselen der vrije
gedachte, deed hij voor en na verschijnen: De Omnibus 1865/66, De Dageraad
1879, Recht door Zee 1883. Zijn boekhandel bleef hem bij al zijn werkzaamheden
zeer bezwaarlijk, maar noodzakelijk voor zijn levensonderhoud. Hij moet ook nog
genoemd worden als uitgever en vriend van Multatuli in diens moeilijkste jaren. Bij
hem verschenen Vrije Arbeid en Ideeën I en II. 13 Maart 1904 stierf deze
vertegenwoordiger van een der de tweede helft der 19e eeuw kenmerkende,
geestelijke bewegingen
Zijn portret komt voor in het gedenkboek De Dageraad 1856-1906 (Amst. 1906)
bij blz. 64.
Zie: R u d . C h . d' A b l a i n g v. G i e s s e n b u r g 1895-1904, Persoonlijke
herinneringen door M. (Amst. 1904); Préface, blz. IV-XXII van Le testament de Jean
Meslier (Amst. 1864); Gulden Winckel IV (1905), 81; Elzeviers Maandschr. XXX
(1905), 64; Nieuwsblad v.d. Boekh. (1904), 134, 140, 228.
Noordenbos

[Abney, Philips]
ABNEY (Philips), geb. in Engeland, data van geb. en overl. onbekend, trouwde in
1564 met C a t h a r i n a J a n s d r .
Hij was een engelsch koopman, en zijn naam wordt meestal verkeerd ‘Abne’
geschreven. Hij was waarschijnlijk als Katholiekon der koningin Elisabeth gevlucht,
wegens zijn houding onder koningin Maria.
Abney vestigde zich als koopman in Groningen, en ging later in Emden wonen,
waar hij de verspieder werd van Johan de Mepsche, den spaanschen luitenant in
Groningen. In het bijzonder was hij belast om de handelingen der Watergeuzen in
Oostfriesland na te gaan en dit naar Groningen over te brieven. Hij schreef o.a., dat
de kapiteins Ellert Vliechop en Wolter Fransz. als burgers van Emden waren
ingeschreven.
Op 15 Juni 1568 vroeg de regeering van Groningen aan de Weeskamer te
Amsterdam om een verzoekschrift van hun burger Philips Abney in te willigen.
Begin Sept. 1570 hadden de Watergeuzen in Norden eenige gevangenen als
gijzelaars aangebracht. Abney ging er dadelijk heen, het gelukte hem het volk op
te ruien en de gevangenen werden met geweld bevrijd. Zelfs werd op 9 Sept. 1570,
op zijn aanraden, huiszoeking gedaan en o.a. bij Bartold Entens meerdere goederen
in beslag genomen. Om deze redenenen werd hij door de Watergeuzen zeer gehaat,
en toen hij op de terugreis naar Emden zoo onnadenkend was om over zee te gaan,
werd hij onderweg door Entens gevangen genomen; dit gebeurde op 12 Sept. 1570
te Loosteremps, in het Norderwad, tusschen Norden en Grethe. De burgemeesters
van Groningen, door zijn vrouw aangezocht, schreven op 16 Sept. 1570 een brief
aan graaf Edzard om Abney vrij te krijgen. Op 18 Sept. 1570 reist Entens met
Lancelot van Brederode naar Norden, om raadslieden voor het proces te zoeken.
Op 20 Sept. 1570 antwoordt gravin Anna van Oostfriesland op het verzoek van
Groningen, om een gunst voor Abney, en nadat op 25 Sept. 1570 aan boord van
het schip van Entens scheepsraad was gehouden, werd hij ten slotte tegen 345
guldens losgeld vrij gelaten, maar moest ook alle kosten betalen. Op 7 Dec. 1571,
bij een verhoor in een vrijbuiterszaak, stelt Abney op de eerste plaats. Op 1 Maart
1572 komt hij in Emden voor als ‘Flyps Abne vortholt vor 12 ½ gl. Spanssche sepe’.
Op 13 Febr. 1587 schrijft hij zich Phillips Abney.
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Het is niet zeker of een in het Emder Bürgerbuch op 5 Mei 1599 met 12 gulden
burgeropnamegeld
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genoemde Philips Abney dezelfde is, of een Philips Abney, die op 7 Febr. 1601 in
de Emder Contrakten-protokollen voorkomt als schuldenaar van Dominicus
Besschaert of Busschaert, die hem toen een geldsom kwiteerde (mededeeling van
prof. Dr. F. Ritter te Emden).
Zie over hem: Gemeente Archief van Groningen, Protokol van Uitgaande Brieven,
p. 103, secretaris E. Alting, 207 vo.; Archief van Emden, Tolboek, jaar 1572;
H a g e d o r n , Ostfrieslands Handel, 256, 258, 270, 290; F r a n z , Ostfriesland und
die Niederlande, 163, 165, 168, 169, 170; v a n V l o t e n , Nederl. Volksopstand
(1858) I, 161, 311 tot 313.
Vogels

[Achelen, Antonius van]
ACHELEN (Antonius v a n ), geb. 20 April 1584 te Groningen, overl. 18 Sept. 1627
te Brussel. Zijn vader was Igram van Achelen (zie dl. VI, kol. 7), president van het
Hof van Friesland en daarna van den Grooten Raad te Mechelen. Antonius had
reeds den graad van meester in de Vrije Kunsten te Douai en van licentiaat in de
rechten te Leuven behaald, toen hij 8 Mei 1613 te Mechelen in het noviciaat der
Sociëteit van Jezus trad. In 1621 werd hij overste der residentie te Lier, waar hij tot
1625 verbleef. Als aalmoezenier der troepen, die onder Spinola Breda belegerden,
vergezelde hij twee jaar later die krijgsmacht, om Groenlo te ontzetten. Op dien
tocht teruggekeerd werd hij door de koorts aangetast, waaraan hij stierf.
Kleijntjens

[Acosta, Isaäc of Yshac d']
ACOSTA (Isaäc of Yshac d'), rabbijn bij de portugeesche Joden van Amsterdam,
gest. te Bayonne omstr. 1702. Hij schreef een werk over de kleine propheten,
Conjecturas sagradas sobre los Prophetas primores, coliqidas dos mas celebres
expositores, y dispuestas en contexto paraphrastico, opgedragen aan de ‘K.K. de
Nefuzoth Yehuda’ de joodsche Gemeente van Bayonne, dat voorzien van een
approbatie van den londenschen opperrabbijn David Nieto in 1722 bij Thomas van
o

Geel te Leiden verscheen (606 pp. in 4 ). Later is Isaäc tot opperrabbijn der
portugeesche Joden te Bayonne beroepen, aan wie hij ook zijn Via de Salvacion
opdroeg, in 1709 gepubliceerd door M. Caplan van Minsk (Rusland) herdrukt in
1874 te Bayonne.
Zie: M. K a y s e r l i n g , Bibliotheca Espagñola Portugueza Judaica (Straatsburg
1890), 8.
Zwarts

[Adriaensz., Cornelis]
ADRIAENSZ. (Cornelis), geb. te Haarlem in 1548, waarsch. in October 1569
terechtgesteld.
Nadat hij eenigen tijd in Engeland had gevangen gezeten, kwam hij waarschijnlijk
in zomer 1569 op de vloot der Watergeuzen, die onder admiraal Dolhain werd
uitgerust. Hij nam dienst aan boord van het jacht van Meinert Fries en met de
geuzenvloot zeilde hij naar de texelsche kust, waar men tusschen de Koog en
Eierland voor anker ging liggen. Op 16 Sept. 1569, 's morgens om vier uur, verliet
dit jacht de vloot en Cornelis Adriaensz. ging met zeven andere Watergeuzen voor
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eigen rekening op de kaapvaart; men zeilde naar de kust van Noorwegen. Begin
October 1569 wilde men naar de Eems zeilen, om zich daar weer met de vloot te
vereenigen. Sterke oostenwind verhinderde hun dit en het jacht werd door de
Spanjaarden voor de Eems veroverd, waarbij hij zelf en twee makkers in
gevangenschap raakten.
Zie: v a n V l o t e n , Nederl. Volksopstand (1858) I, 288-289.
Vogels

[Aefferden, Godefridus Adrianus Emmanuel]
AEFFERDEN (Godefridus Adrianus Emmanuel), geb. te Venlo 9 Sept. 1762, overl.
te Roermond 18 Sept. 1831, zoon van Joannes Michael (vgl. VII, kol. 3) en
J o h a n n a J a c o b a d e B r e f f , was schepen van Venlo 1788-95, deed als
zoodanig
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19 Dec. 1788 den eed, regeerend burgemeester 1794 en 1795 (31 Juli-5 Nov.), ook
was hij lid der gedeputeerde staten van Limburg en der generale staten van het
koninkrijk.
Zijn vader was geboren te Gelder 18 Oct. 1710, als zoon van Godefridus Egidius
van Aefferden en M a r i a G e r t r u d i s S w e i j n s en 23 Febr. 1758 te Straelen
gehuwd met J o a n n a J a c o b a d e B r e f f (geb. te Beers 21 Dec. 1727). Dit ter
aanvulling van diens biografie in dit woordenboek deel VII, kol. 3.
Zie: Maasgouw (1920), 62, (1925), 71, (1926), 23; A r m a n d P e t y d e
T h o z é e , La famille van Aefferden, Notice historique et biographique (Liège 1904);
Huwelijksregister van Straelen.
Verzijl

[Aerd, Theodorus Arnoldus Caspar baron van]
AERD (Theodorus Arnoldus Caspar baron v a n ), geb. op het huis de Borggraef te
Lottum 20 Jan. 1740, overl. ald. 10 Aug. 1819, zoon van F r a n c i s c u s
T h e o d o r u s A r n o l d u s heer van Lottum en van H e r m i n a A m e l i a
C h r i s t i n a A n t o n e t t a v a n A a c h , was pastoor van Lottum 1773-1816. Een
merkwaardig verschijnsel in den tijd der fransche revolutie was, dat deze pastoor
tevens de heerlijke rechten van het dorp bezat en zich meermalen in de registers
noemde: Theod. A.C. van Aerd, Toparcha et pastor in Lottum.
Zie: Doop-, huwelijk- en overlijdensregisters van Lottum; Maasgouw (1908), 36;
M.J. J a n s s e n , De familie van Aerd op den Borggraef te Lottum in Limburg's
Jaarboek (1920), 25-30.
Verzijl

[Aernout, Wilhelmus Elias Maria Stephanus]
AERNOUT (Wilhelmus Elias Maria Stephanus), geb. te Breda 1 Oct. 1852, overl.
te Bandjermasin 11 Juli 1891. Deze ambtenaar bij het B.B. op de buitenbezittingen
heeft zich voor de kennis van het eiland Borneo, waar hij zijn geheelen diensttijd
doorgebracht heeft, zeer verdienstelijk gemaakt door zijn exploratiereizen in het
gebied van de boven-Kahajan en -Kapoeas (1878). Tijdens de onlusten in de res.
Z. en O. afd. werkte hij krachtig mede aan het herstel der rust, wat hem de
benoeming tot ridder 4e kl. der M.W.O. bezorgde. Zijn hoofdwerk is geweest het in
kaart brengen van de Baritoe en Kapoeas met hun zijrivieren, een uitgebreid
kaartwerk in 33 bladen, waardoor ook hem een plaats toekomt onder hen, die onze
tot nu zeer onvolledige kennis van dat eiland hebben verruimd.
Zie: L'H o n o r é N a b e r , De reiziger F.J. Hartman in de Z. en O. afd. van Borneo
en de rivierkaarten dier afd. door W.E.M.S. Aernout in Tijdschr. Kon. Ned. aardr.
genootsch. (Maart 1916).
Bartelds

[Aerssen, Goswinus van (1)]
AERSSEN (Goswinus v a n ) (1), overl. te Venlo 15 Dec. 1649, was rentmeester
1619, raadsverwant van Venlo 1621-1624, deed den eed als schepen 25 Sept.
1624, schepen 1624-1634 (4 April) 1638-1643, peijburgemeester 1623, regeerend
burgemeester 1629, 1633, 1640 (28 Juni). Hij was gehuwd met H e l e n a v a n
den Camp.
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Zie: Schutbladen van het overdrachtsregister van Venlo 1617-1646; Maasgouw
(1901), 17: Overdracht Venlo dd. 16 Mei 1627.
Verzijl

[Aerssen, Goswinus van (2)]
AERSSEN (Goswinus v a n ) (2), ged. te Venlo 22 Juli 1616, aldaar overl. 21 Febr.
1675, zoon van T i l m a n , stadstollenaar, en van P e t r o n e l l a I n g e n r a e y ,
werd 13 Januari 1658 tot provisor van het St. Jacobs oude mannen- en
vrouwengasthuis aangesteld, naast den schepen Johan Diester, werd schepen 5
Maart 1660, was regeerend burgemeester in 1671 en 1672, huwde 22 Oct. 1650
D y m p h n a v a n A r e n b e r g h (ged. 15 Jan. 1626, overl. 21 Jan. 1692). Van
zijn kinderen vermeld ik: T i l m a n u s (geb. 16 Sept., ged. 17 Sept. 1651, overl. 30
Sept. 1722), vicarius der
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St. Martinuskerk, die 9 Aug. 1715 zijn testament maakte; J o a n n e s B a p t i s t a
(geb. en ged. 7 Sept. 1654, overl. 15 Sept., begr. 17 April 1701), raadsverwant en
rentmeester van Venlo 1680 en 1681, huwde 25 Juli 1677 M e c h t i l d i s v a n
A e r s s e n (ged. 2 Aug. 1655, begr. 31 Juli 1693); P e t r o n e l l a (geb. 10 Jan.,
ged. 11 Jan. 1660, overl. 22 Aug. 1738), religieuse in het klooster Maria-Weide te
Venlo.
Zie: Stadsarchief no. 173; Maasgouw (1901), 17-18, (1920), 59, (1922), 12; J a n
V e r z i j l , Genealogie van Aerssen; A.F. v a n B e u r d e n , De Venlosche
regeeringsfamilie van Aerssen in Maandbl. Nederlandsche Leeuw (1913), 173-174.
Verzijl

[Aerssen, Tilman van]
AERSSEN (Tilman v a n ), geb. omstr. 1614, overl. te Venlo 12 Juli 1681, zoon van
A n t o n i u s , stadstollenaar, en van C a t h a r i n a o p M u y s e m e u l e n , werd 19
Sept. 1637 adjunct-secretaris, later secretaris 1637-81, werd 10 Dec. 1659 tot raad
gekozen en was peijburgemeester 1660, 1661, 1665, 1673 en 1674, huwde 30 Jan.
1653 C a t h a r i n a v a n D a r t h (ged. 25 Febr. 1625, begr. 2 Oct. 1692), dochter
van Henricus en van Anna de Laet. Zijn zoon H e n r i c u s (ged. 13 April 1655, begr.
19 April 1693) werd 15 Nov. 1675 tot vice-secretaris aangesteld, secretaris 1681-93.
Zie: Maasgouw (1901), 17-18, (1926), 50; Stadsarchief no. 173; J a n V e r z i j l ,
Genealogie van Aerssen.
Verzijl

[Aerts, Martinus]
AERTS (Martinus), geb. te Aerschot in 1538, overl. als pastoor van Loenhout 11
Oct. 1624. Zijn grafzerk voor het hoogaltaar aldaar heeft het jaarvers: dies ejus sicut
umbra transierunt. In 1562 had hij de plechtige geloften afgelegd in de
cisterciënser-abdij aan de Schelde en het volgende jaar werd hij priester gewijd. In
1586 werd hij pastoor benoemd te Loenhout, maar hij had in 1587 zich in veiligheid
gesteld te Prinsenhage, waar hij de zielzorg waarnam. Het bisdom benoemde hem
17 Maart 1602 tot waarnemend landdeken van Breda voor den met werkzaamheden
overladen deken de Smidt.
Zie: Het dekenaat Breda 1571-1853 te plaatsen aan het hoofd der uitgave: G.C.A.
J u t e n , De parochiën in het bisdom Breda.
Juten

[Aertsz., Willem]
AERTSZ. (Willem), alias Y s v o g e l , geb. te 's Hertogenbosch, terechtgesteld te
Dambrugge bij Antwerpen in Jan. 1571.
Hij behoorde in 's Hertogenbosch tot de Hervormden, en werd als Willem
Ys-Voghel op 28 Aug. 1568 door Alva ingedaagd en op 15 Febr. 1570 verbannen.
Hij bleef steeds in verbinding met uitgeweken Nederlanders, o.a. met Herman de
Ruyter, toen deze van den Prins van Oranje een commissiebrief kreeg om Loevestein
te verrassen. Nauwelijks was Loevestein op 9 Dec. 1570 genomen, of Willem Aertsz.,
die zich in die dagen in het geheim te 's Hertogenbosch ophield, kwam met eenige
andere mannen op 11 Dec. 1570 onder Marcelis Hendricxz, bijgenaamd Trufel, op
Loevestein Herman de Ruyter te hulp. Bij de herovering door de Spanjaarden op
19 Dec. 1570, werd hij gevangen genomen, en weldra op Loevestein gepijnigd en
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verhoord. Op wagens werden de gevangenen door Heusden naar 's Hertogenbosch
gebracht, waar zij 28 Dec. 1570 aankwamen, en gelegd werden in het huis van
Goessens van Hedel. Op 2 Jan. 1571 kwamen de gevangenen in Antwerpen aan
en werden daar 's nachts jammerlijk gepijnigd. Bij vonnis van 12 Jan. 1571 werd hij
te Antwerpen ter dood veroordeeld en eenige dagen later te Dambrugge gehangen.
In Febr. 1571 werden
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den scherprechter zijn gemaakte kosten uitbetaald.
Zie over hem: B o r , Gelegenheyt van 's Hertoghenbosch (1630), 32; v a n
Z u y l e n , Invent. Archief van 's Hertogenbosch II, 848; v a n O u d e n h o v e n ,
Nieuwe Beschr. van 's Hertogenbosch (1670), 149; A c q u o y , Herman de Ruyter;
H e r m a n s , Verzameling van Kronieken, 302; v a n O u d e n h o v e n , Beschr. van
's Hertogenbosch, 119; Comm. Roy. d' Histoire, 3e serie, VII (1865), 46; Archief van
Keulen, brief van 4 Jan. 1571, zie H o h l b a u m , Invent. Hansischer Archive I, 283;
Archief van Heusden, Stadsrekenboek van 1570; Papieren van prof. Dr. Acquoy in
de Univ. Bibl. te Leiden, en vooral de afschriften van stukken over Loevestein in
1570, door ondergeteekende verzameld en berustende in de Bibl. van het Hist.
Genootschap te Utrecht.
Vogels

[Agarge, Gasparus de l']
AGARGE (Gasparus d e l'). Van dezen r.-k. geestelijke is zeer weinig bekend. Hij
leefde in het midden der 16e eeuw en behoorde tot het gevolg van den gelderschen
stadhouder. Blijkens zijn dagboek, door de vereeniging Gelria in 1925 uitgegeven,
was hij een ontwikkeld man, wien de klassieken verre van vreemd waren. Zijn stijl
verraadt geestigheid, al is hij vaak zeer rhetorisch. Het journaal loopt over den slag
op de Mokerheide, waarbij hij zelf aanwezig was, over de belegering van Bommel,
waarvan hij grootendeels ooggetuige geweest is, en over het beleg van Leiden.
Zie: H u y b e r s e n K l e y n t j e n s , De blokkade van Zalt- Bommel. Dagboek
van Gasparus de l' Agarge (Arnh. 1925); Bijdr. voor Vad. Gesch. en Oudh.kunde
('s Gravenh. 1926), 298.
Bartelds

[Agnel, Louis Gaspard Basile]
AGNEL (Louis Gaspard Basile), geb. te Embrun (Hautes Alpes) 14 Juni 1761, overl.
te Brunoy (Seine-et-Oise) 9 Juli 1840, was een zoon van J e a n A g n e l , advocaat
en procureur, en E n n e m o n d e V i c t o i r e S y l v e s t r e . 18 Oct. 1791 nam hij
als vrijwilliger dienst bij het 1e bataillon des Hautes Alpes, dat ingedeeld werd bij
de 69e halve-brigade. Eenige dagen na zijn indienststelling door het bataljon tot
luitenant gekozen, en nog voor het einde van het jaar tot kapitein bevorderd, nam
hij in 1792 deel aan den veldtocht van het Alpen-leger en in 1793-95 in het leger
der oostelijke Pyreneeën, waarin hij zich als een dapper en beleidvol officier deed
kennen. Daarna diende hij in 1796 in het leger van Italië, waar Massena hem bij
zijn staf plaatste en Bonaparte hem 19 Juli 1796 tot chef de bataillon bevorderde.
Met Brune trok hij als staf-officier naar Zwitserland, naar de Bataafsche Republiek,
naar het reserve-leger te Dijon, waarna hij in 1800 en 1801 deelnam aan den
overtocht over de Alpen en den veldtocht in Italië. Van hier werd hij door het
departement, waarin hij geboren was, gekozen om zitting te nemen in het Wetgevend
Lichaam; drie jaren later verzocht hij evenwel zijn plaats in het leger weder te mogen
innemen. Na zijn benoeming tot officier in het Legioen van eer, hervatte hij in Sept.
1805 zijn militairen dienst bij het kusten-leger in het Kamp van Boulogne. In Mei
1807 dient hij weer onder Brune, die toen gouverneur der Hanze-steden was, in
Maart 1808 wordt hij geplaatst bij de 26e (territoriale) militaire divisie in Mainz; in
hetzelfde jaar strijdt hij nog in Spanje, van waar hij, met wonden overdekt, en
aangetast door de gele koorts, door Berthier naar zijn woonplaats gezonden wordt,
om zich te doen verzorgen. Den 6en Oct.1815 werd hij op zijn verzoek
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gepensionneerd, waarna hem de rang van generaal en het ridderkruis van de orde
van Saint-
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Louis werden toegekend. Na de Juli-revolutie werd hij maire van Brunoy, welke
betrekking hij tot zijn dood bekleedde.
Agnel is met Brune, dus in Januari 1799, hier te lande aangekomen als ‘chef de
bataillon, adjoint aux adjudants généraux’, d.i. hoofdofficier van den generalen staf.
In die functie was hij werkzaam op het bureau van het hoofdkwartier, rechtstreeks
onder den generaal-en-chef, of diens chef van den generalen staf, kolonel Dardenne.
Hij moet dus eerst in garnizoen zijn geweest in den Haag, en bij de verplaatsing
van het hoofdkwartier naar Noord-Holland in de eerste dagen van September, met
het oog op de landing der Engelschen, is hij met Brune en Dardenne in Alkmaar
gekomen. Ook daar had hij in den eersten tijd zijn werkzaamheden op het bureau,
waarvan in den regel naar buiten niet veel blijkt; doch na den slag van Bergen (19
Sept.) werd hij tot een anderen werkkring geroepen, die hem meer op den voorgrond
bracht. Na dien slag werden, voornamelijk ten gevolge van de aankomst van door
Brune aangevraagde meerdere fransche generaals en van nieuwe bataljons, de tot
dien tijd toe in ééne divisie geformeerde fransche troepen in twee divisiën ingedeeld,
waarbij aan de commandanten daarvan stafofficieren werden toegevoegd. Zoo werd
de adjudant-generaal (kolonel van den generalen staf) Malher, die plaatselijk
commandant van Alkmaar was, van die betrekking ontheven, en vervangen door
Agnel. Hoewel niet dadelijk gevaarvol, was die betrekking op dat tijdstip stellig een
van de moeilijkste, en tegenover de bevolking een van de hatelijkste, die vervuld
moesten worden. Men bedenke slechts, dat het landstadje te dier tijde slechts een
bevolking telde van 8400 zielen, dat daarin, behalve een aanhoudend afwisselend
sterk garnizoen, de hoofdkwartieren van den opperbevelhebber en van tal van
generaals met hun staven, de hoofdbureau's van de verplegings-ambtenaren van
het fransche en het bataafsche leger, zoomede van de hulpdiensten (artillerie en
genie) gelegerd waren, en dat voor de beide legers nagenoeg niets tot het voeren
van een oorlog was voorbereid, zoodat alles van het gemeentebestuur en van de
bevolking geëischt werd. Er waren dagen, dat in de eenigszins groote huizen 8 à
10, somtijds meer militairen werden ingekwartierd, en daarbij werden de bewoners
aanhoudend geprest, om dienst te doen als leveranciers van alle mogelijke waren,
als bakkers, als slagers, als smeden, als voerlieden, als ziekendragers, als begravers,
als arbeiders voor den aanleg van versterkingen, voor het in goeden staat houden
van de wegen, voor het slaan van bruggen, enz. enz. en.... al die eischen gingen
uit van den plaatselijken commandant, bij wien alle aanvragen inkwamen. Agnel
trad voor het eerst in zijn nieuwe betrekking op den 24en September; acht dagen
later (2 October) had de slag bij Alkmaar plaats, waarna den volgenden dag het
geheele fransch-bataafsche leger terugtrok in de lijn Purmerend-Beverwijk. Volgens
fransche berichten is hem toen een deel van de leiding van dien terugtocht
opgedragen en heeft hij daarbij, ook in de volgende dagen en in den slag bij Castri
cum (6 October), zich zoodanig onderscheiden, dat hij twee dagen later door den
opperbevelhebber, generaal Brune, ‘op het slagveld’ bevorderd werd tot
adjudant-generaal, chef de brigade (kolonel van den generalen staf). Toen de
Franschen en Bataven den 8en October weder naar hunne vorige stellingen oprukten,
schijnt hij zijn troepencommando voorloopig te hebben behouden. Althans volgens
de in Alkmaar voorhanden beschei-
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den is hij eerst den 16en October weder als commandant van die plaats opgetreden.
Twee dagen later werd de conventie aldaar geteekend, waardoor de veldtocht een
einde nam.
De laatste mededeeling betreffende Agnel is opgeteekend (in handschrift in het
gemeentearchief achtergelaten) door den vroegeren gemeente-archivaris C.W.
Bruinvis, aan de hand van een dagverhaal van den nog ouderen plaatselijken
berichtgever Jan van Panders. Zij is gedateerd 6 November 1799 (Brune was den
30en October naar den Haag vertrokken) en luidt als volgt: ‘De plaatselijke
commandant Agnel, een den 5en gerequireerd rijtuig met 6 paarden niet spoedig
genoeg voor zijn logement vindende, is 's morgens omstreeks 7 uren met een officier
der marine, twee cadets en eenige soldaten in het huis van den president (van de
municipaliteit) gedrongen, eerst met groot geraas in de kamer van den (aldaar
ingekwartierden) franschen generaal, toen in die van den president en zijn vrouw,
heeft vloekende de gordijnen van het ledikant opengeschoven en den president
gelast op te staan en naar de gevangenis ie gaan. De president werd door soldaten
naar het huis van den commissaris van het wagenveer gebracht (het rijtuig reed
toen juist naar het logement af) en ontsnapte achter uit het huis. Hij verzocht, zich
eenigen tijd te mogen absenteeren of een ander tot president te benoemen. Wijl
Agnel naar den Helder is en binnen weinige dagen plaatscommandant in den Haag
zal worden, verzoekt men den president aan teblijven en besluit men, na het vertrek
van Agnel (sic!) bericht aan het Uitvoerend bewind te doen, met verzoek om
satisfactie’.
Waarschijnlijk is Agnel met Brune naar Parijs vertrokken, toen deze voorgoed
ons land verliet (28 Nov. 1799).
Zie: L i e v y n s , V e r d o t e t R é g a t , Fastes de la Légion d'honneur IV, 165;
R o b i n e t , R o b e r t e t l e C h a p l a i n , Dictionnaire historique et biographique
de la Révolution et de l' Empire 1789-1815, I, 10; Veldtogt van den generaal Brune
in de Bataafsche Republiek in het jaar 1799, beschreeven door Een officier van zijn
Etat-Major, Uit het fransch (Haarlem 1801), 109; Archiefstukken.
Koolemans Beijnen

[Aguilar, David Uzziel d']
AGUILAR (David Uzziel d') behoort tot den spaansch-portugeesch-joodschen
dichterkring van Amsterdam in de 2e helft der 17de eeuw. Hij was een vriend en
tijdgenoot van den spaansch-joodschen dichter de Barrios, den vruchtbaarste van
dezen kring, die in zijn Retacion de los Poetas zijn lof bezongen heeft. Bekend is
het feit, dat hij Philo's werken in het Spaansch vertaald heeft, hoewel het handschrift
niet meer bewaard is.
Zwarts

[Aguilar, Diego d']
AGUILAR (Diego d'), alias M o z e s L o p e z P e r e i r a , geb. vermoedelijk in
Spanje, gest. te Londen 1759. Deze marraan ging in 1722 van Lissabon naar Londen
en vervolgens naar Weenen, waar hij de gunsteling werd van keizerin Maria Theresia,
die hem tot baron verhief, en hem met haar nederlandsche en italiaansche
diplomatieke zaken belastte. In deze hoedanigheid is hij bekend in de geschiedenis
der Joden van Nederland. Toen de nederlandsche Joden in 1745 van de Staten
hun interventie ten behoeve der oostenrijksche Joden, die verbannen zouden worden,
wisten te verkrijgen, was het succes daarvan voor een niet gering gedeelte aan den
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baron d'Aguilar te danken. Op dit feit is door van Swinderen een zilveren medaille
geslagen (1745).
Zwarts

[Aguilar, Mozes Raphael]
AGUILAR (Mozes Raphael) of M o s s e h R e p h a e l A g u y l a r , geb. vermoedelijk
in Por-
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tugal, gest. te Amsterdam 17 Dec. 1679, behoort tot de aanzienlijkste rabbijnen van
Holland in de 17de eeuw. In 1642 ging hij met zijn collega Isaäc Aboab da Fonseca
als voorzanger aan het hoofd van een 200-tal portugeesche Joden van Amsterdam
naar Brazilië. Na de herovering door de Portugeezen van dit gewest, keerde hij naar
Amsterdam terug en herkreeg daar weder zijn rabbinale positie en zijn leeraarsambt
bij de academia ‘Ets Haim’, waar hij den Talmoed en de hebreeuwsche grammatica
onderwees. Hij wist deze taal zelfs tot de conversatietaal van zijn leerlingen met
hem te gebruiken. Bevriend met den rijken en weldadigen Abraham Israël Pereyra
schreef hij voor diens voornaamste litteraire product een approbatie. Aguilar is een
der hoofdleiders van de joodsche Messiasbeweging geweest (1666), die in Sabbatai
Tsewie uit Smyrna den Messias zag en aldus Amsterdam tot een centrum van zijn
aanhang doed worden tot groote schade van deze gemeente, die hij veertig jaren
gediend heeft; de inwijding der groote portugeesche synagoge (1675) vormt
overigens het voornaamste feit van zijn rabbinaat.
Aguilar was gehuwd met zekere E s t h e r (gest. 12 April 1702), terwijl zijn
schoonzoon J o s e p h F r a n c o S e r r a n o een bekend hebreeuwsch dichter en
leeraar aan verschillende portugeesch-joodsche academia's van Amsterdam was.
Aguilar was een veelzijdig ontwikkeld geleerde, die een zeer kostbare bibliotheek
naliet, waarvan de catalogus in 1680 verscheen. Behalve op joodschtheologisch
terrein en dat der hebreeuwsche grammatica, heeft hij zich ook op philosophisch
gebied bewogen. Van zijn publicaties noemen wij: Epitome da Grammatica hebrayca,
por breve methodo composta para uso das escolas do modo que a ensina.. no
Midras em que assiste no KK de Talmud Tora em Amsterdam (Leiden, Jan Zacharias
Baron, 1660, op kosten van den schrijver, 2de druk 1661 bij Joseph Athias te
Amsterdam); Dinim de Sehila y Bedica, Isto he, de degolar e visitar os animaes,
concorme nossa saneta Leg: colli gidos do Sulhan Aruh, traduzi dos na Lingua
Portugueza, por bom, e breve methodo ordenados por o muy Docto Hakam Rabi
Mosseh Rephael de Aguiar, een studieboekje over het joodsch-ritueel slachten, in
1681 bij David Tarlas te Amsterdam verschenen. Ten slotte het uiterst zeldzame
boekje over dit onderwerp, dat zich alleen tot het longenonderzoek enz. bepaalt,
geheeten Dinim de Bedicá, isto he, de vesitar a rés depois de degolada para saber
se tem algum deffeito pello qual seja prohibida; conforme nossa sancta Ley: colligidos
do sulhan Aruh, traduzidos na lingua Portugueza, por bom, e breve methodo
ordenados, por o muy Dodo Haham Rabi Moseh Rephael de Aguilar enz.
(Amsterdam, David Tarlas 1681), welke werken Mendes dos Remedios uitvoerig
beschrijft.
Zie: Jewish Encyclopaedia (New York-Londen 1901) I, 273 vlg.; M. K a y s e r l i n g ,
Bibliotheca Espagñola Portugueza Judaica (Straatsburg 1890), 9; I z a k P r i n s ,
Een Hollandsche interventie ten behoeve van buitenlandsche Joden (1745-46)
(Amsterdam 1924); J.S. d a S i l v a R o s a , Geschiedenis der Portugeesche Joden
te Amsterdam (Amsterdam 1925) index; M.C. P a r a i r a e n J.S. d a S i l v a R o s a ,
Gedenkschrift van het 300-jarig bestaan van.... Talmud Tora en Ets Haim
(Amsterdam 1916), J. M e n d e s d o s R e m e d i o s , Os Judeus Portugueses em
Amsterdam (Coïmbra 1911), p. 60-67; Encyclopaedia Judaica I (Berlijn 1927).
Zwarts
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[Alardi, Joannes]
ALARDI (Joannes), geb. te Enkhuizen 21 Mei 1591, overl. te Roermond 30 Aug.
1673. In zijn geboortestad legde hij zich op de humaniora toe, studeerde daarna
het burgerlijk recht te Leuven en te Douai en trad 10 Oct. 1612 in de Sociëteit van
Jezus. Na den 12den Juli 1620 priester gewijd te zijn, vertrok hij in den loop van
1625 naar Groningen. Hier werkte hij zoowel in de stad als in de provincie, waar hij
zeer veel preekte. Hij was drie jaar te Groningen, toen hij door het hoofd der politie
opgemerkt werd. Deze kreeg achterdocht en liet hem gevangen nemen. Drie
maanden bracht hij in de gevangenis door. Eindelijk bevrijd door de zorg der
Katholieken, die het hooge losgeld hadden samengebracht, verliet hij in December
1628 Groningen. In zijn nieuwe standplaats Harlingen kon de missionaris zich
overdag nooit buitenshuis wagen, zoodat hij de zieken 's nachts moest bezoeken.
Van Harlingen uit bezocht hij Franeker en het eiland Ameland. In Sept. 1631 vertrok
hij naar het Zuiden als aalmoezenier. Van 1632-1637 werkte hij te Harderwijk, vertrok
van daar naar het Maas en Waalsche en was in 1638 te Bommel en daarna te
Roermond werkzaam, waar hij tot zijn dood verbleef.
Kleijntjens

[Alfijn, Willem van]
ALFIJN (Willem v a n ) was reeds pastoor der O.L.V. kerk te Breda in Januari 1479,
toen een huis als pastoorswoning beschikbaar werd gesteld. Hij overleed 1 Juni
1494 volgens het bekende necrologium dier kerk.
Waarschijnlijk is hij W.v. A l f i n , die 26 Oct. 1457 aan de hoogeschool van Keulen
zich opgeeft als student in de kunsten; de pastoor van Breda voerde den titel van
meester in de rechten. In 1487 is hij deken van het kapittel dier kerk en van 1481
af vind ik hem vermeld als landdeken van Hilvarenbeek. Hij bezat ook een
kanunniksprebende in de kathedrale kerk van Luik.
Mogelijk is hij dezelfde persoon als Willem van Alfijn, aan wien Innocentius VIII
in 1491 de proostdij der St. Pancras-kerk te Leiden opdraagt.
Zie: W. B e z e m e r , Oude Rechtsbronnen der stad Breda (Oud Vad. Recht 1892),
49; H o y n c k v a n P a p e n d r e c h t , Analecta V, 371; H. K e u s s e n , Die Matrikel
der Universität Köln I, 466; G.C.A. J u t e n , Cartularium Begijnhof Breda, 119;
Analectes p. servir à l'hist. ecclés. de la Belgique VI, 218; B r o m , Archivalia in Italië
I, no. 233.
Juten

[Alma, Dominicus ab]
ALMA (Dominicus a b ), priester, geb. te Edam, overleed te Amsterdam 13 Juli 1688
en werd 17 Juli daaropvolgend begraven in de Nieuwe Kerk. Hij studeerde te Leuven
in het Verken en werd 13 Nov. 1640 plechtig gehuldigd te Leuven als primus der
filosofie. Hij voltooide aan de universiteit van Leuven zijn theologische studie met
het behalen van den graad van licentiaat. Daarna was hij werkzaam in de missie in
Holland. 13 Oct. 1648 was het haarlemsch kapittel voornemens mr. ab Alma naar
Noordwijk te zenden, ten einde een nieuwe statie op te richten te Katwijk en de Kley.
Volgens de Relatio van de la Torre 1656 was hij toen reeds eenige jaren werkzaam
als missionaris-pastoor buiten de St. Antoniuspoort te Amsterdam en bediende
daarna gedurende vele jaren de statie de Pauw in de Keizerstraat. Bij zijn dood
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werden zijn vaste eigendommen op 1475 gulden geschat. Of hij een broeder of
familielid van Franciscus en Eilardus was, blijkt niet.
Zie: Catalogus omnium primorum univers. Lovan. (Mech. 1824), 52; Hist. episc.
Harl., 103; Bat. Sacra II, 411; Bijdr. bisd. Haarlem XVII, 59, XXXVII, 38; Archief
aartsb. Utrecht XI, 141.
Fruytier
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[Alma, Eilardus of Alardus ab]
ALMA (Eilardus of Alardus a b ), priester, baccalaureus in de theologie, overleed 2
Januari 1664 als pastoor der St. Gommarisstatie te Enkhuizen. Omstreeks 1630
was hij als missionaris werkzaam te Worcum, Molkwerum en omstreken. In Descriptio
status in quo erat religio catholica in Hollandia 1638, wordt hij vermeld als pas
benoemd pastoor te Enkhuizen, waar zijn voorganger aan de pest was gestorven.
In de Relatio van de la Torre 1656, wordt hij genoemd als ijverig werkzaam pastoor
te Enkhuizen, niettegenstaande de hevige vervolging. Meermalen was hij zwaar
beboet en in de gevangenis gezet. Bij een inval in zijn bedehuis had hij den arm
gebroken, toen hij poogde te ontkomen aan zijn vervolgers. Als kapelaans werkten
bij hem de bekeerlingen A u g . a b O y z e e l en diens neef H e r m a n n u s
J o e r s m a . 1642 en 1649 hadden de priestervervolgingen in Enkhuizen een scherp
karakter. Dit belette niet, dat de kapelaan Aug. Oyzeel de nieuwe statie St. Pancratius
oprichtte. De laatste pastoor van St. Pancratius was predikant geworden de eerste
pastoor van het herstelde Sint Pancraas was een predikant, die priester werd.
6 April 1660 werd Al. ab Alma gekozen tot kanunnik van het zoogenaamd kapittel
van Haarlem. 6 Juli 1660 werd hij geïnstalleerd, nadat hij beloofd had binnen het
jaar den graad van licentiaat te verkrijgen. Hij komt niet voor in de opsomming der
kanunniken 1663, in Bijdr. bisd. Haarlem XVII, 96, 98.
Zie: De Katholiek (1871), LX, 348; Bijdr. bisdom Haarl. VI, 295, XIV, 15, XV, 383
vv., XVIII, 58, XXXVI, 34-39, 42, 46, 49, 78, XXXVIII, 341; Archief aartsb. Utrecht
XI, 151, XII, 421; Batavia Sacra II, 450.
Fruytier

[Alma, Franciscus ab]
ALMA (Franciscus a b ), priester-missionaris in Groningen, was aldaar nog werkzaam
1641, nadat hij reeds 15 jaar met eenige tusschenpoozen als missionaris de
Katholieken had bijgestaan. Hij was op dat tijdstip 60 jaar en had reeds driemaal in
de gevangenis gezeten wegens het uitoefenen van den katholieken eeredienst. Op
een avond werd hij op straat herkend en gevangen. Eerst na een boete van duizend
gulden betaald te hebben, werd hij losgelaten en tot ballingschap verwezen. Op het
laatst van zijn leven kwam hij des daags nooit op straat en oefende slechts in kleinen
kring zijn dienstwerk uit.
Zie: Archief aartsbisdom Utrecht VI, 4, 11, 31, 74.
Fruytier

[Almeyda, Jose Henriques de]
ALMEYDA (Jose H e n r i q u e s d e ), portugeesch-joodsch schrijver te Amsterdam
in het begin der 18de eeuw. Hij schreef Anagrama achrostica do sagrado nome de
Tora, com hu breve discurso por introito, opgedragen aan Varào Abraham Ysrael
Suasso, meer bekend als Baron Lopes Suasso. Dit zeldzame werk (16 pp.) op 20
Augustus 1706 bij Yshac de Cordova te Amsterdam verschenen, bestaat uit odes
op verschillende hebreeuwsche woorden, die gecombineerd het hebreeuwsche
woord Thora (= het joodsche Wetboek) vormen. Ook schreef hij Panegyrico
encomastico ao excell. senhor D. Joaô Gomez da Silva, Embaxador extraord. de
sua Magdd Rey de Portugal por primeiro Plenipotenciario de Paz á estas provincias
o

de Hollande, een verzenbundel (15 pp. in 4 ), opgedragen aan Don J.G. da Silva,
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buitengewoon portugeesch gezant bij de Staten, die aan het utrechtsche
vredescongres deelnam (Utrecht 1712), van welk uiterst zeldzaam geschrift de
Libraria D.R. Montezinos te Amsterdam een exemplaar bezit.
Zie: M. K a y s e r l i n g , Bibliotheca Espagñola Portugueza Judaica (Straatsburg
1890), 10; J. M e n d e s d o s R e m e d i o s , Os Judeus
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Portugueses em Amsterdam (Coïmbra 1911), 67; J.S. d a S i l v a R o s a ,
Geschiedenis der Portugeesche Joden te Amsterdam (Amsterdam 1925), 102 en
123.
Zwarts

[Altschul, Isaac ben Eleazar Perles]
ALTSCHUL (Isaac ben Eleazar Perles), zoon van den praagschen joodschen
geleerdenpublicistE l e a z a r b e n A b r a h a m C h a n o e h P e r l e s A l t s c h u l ,
wiens Tikhoen Motsëi Schabbath, een gebedenboek voor den uitgangsdienst van
den sabbath met kabbalistische toelichting en duitsche bewerking van enkele
gebeden, hij in 1655 te Amsterdam publiceerde. Hierbij publiceerde hij het door hem
gemaakte grafschrift voor zijn vader. Isaac moet zich omstr. 1650 als drukker,
uitgever en joodsch schrijver te Amsterdam hebben gevestigd. Hier gaf hij nog een
ander joodsch gebedenboek uit, met een joodsch-duitsche vertaling van enkele
gebeden. Hem worden ook nog de beide volgende kabbalistische werken
toegeschreven: Siach Jitschak (Isaac's overpeinzing) en Wajisrang Jitschak (en
Isaac zaaide), een sleutel tot het mystiekgeheimzinnige kabbalistische hoofdwerk
de Zohar (glans).
Zijn zoon A b r a h a m publiceerde in 1678 een joodsch gebedenboek voor den
Sabbath en in 1685 gaf hij een nieuwe editie uit van Joseph Schalieth's
hebreeuwsche grammaticale tabel. Hij zelf schreef ook een kabbalistisch commentaar
op de Pentateuch, dat in handschrift nog ongedrukt in de Bodleiana bibliotheek te
Oxford berust.
Een C h a j i e m b e n M o r d e c h a i A l t s c h u l of G i m p e l komt als
hebreeuwsch boekdrukker met zijn broeder R a p h a e l b e n M o r d e c h a l
A l t s c h u l of G i m p e l van 1691 tot 1732 te Amsterdam voor.
Zie: Jewish Encyclopaedia (New York-Londen 1901) I, 477 vlg.
Zwarts

[Alvarez, jhr. Adolf]
ALVAREZ (jhr. Adolf) dict Hoedemaker, zoon van G u i l l i a e m A l v a r e z
H o e m a k e r s (broer van Pieter (1), die volgt) en van S u s a n n a B o e r s , ged.
te IJzendijke 28 Dec. 1631, overl. te Axel na 1680. De traditie die dit geslacht wil
doen afstammen van Alva of zijn zoon Don Frederik is stellig onjuist;
hoogstwaarschijnlijk is de familie uit Gent naar Zeeland uitgeweken. Adolf diende
sedert April 1655 als luitenant in de compagnie van zijn oom Bartholomeüs, werd
19 Maart 1671 benoemd tot luitenant bij de compagnie mariniers onder den admiraal
Adr. Bankert. Den 29sten April 1672 volgde zijn aanstelling tot kapitein eener comp.
voetknechten, waarna hij 11 Jan. 1676 door gecommitteerde raden van Zeeland
benoemd werd tot ontvanger van de huisschatting over de steden en kwartieren
van Axel en Neuzen. In de notulen dezer raden van 27 Aug. 1676 wordt van zijn
zoon gezegd, dat deze voor den tijd van een jaar wordt ‘gecontinueert op de rolle
van de oude en impotente soldaten met een soldate paye’.
Te Axel huwde hij 21 Oct. 1657 met C a t h a r i n a L a m m e n s (1638-85), dochter
van P i e t e r L. en E l i s a b e t h S m i t s . Hieruit sproten S u s a n n a (1658),
E l i s a b e t h (1660), P i e t e r (1663), G u i l l i a e m (1665), F e r d i n a n d u s (1667),
J a n (1670) en S u s a n n a B a r b a r a (1673).
Zie voor hem en volgenden: v a n E c k , De nederl. fam. Alvarez.... enz. ('s
Gravenh. 1921).
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Bartelds
ALVAREZ (Bartholomeüs) gezegd H o e m a k e r , broer van Pieter (1), die volgt.
Plaats en datum van geboorte en huwelijk onbekend, overl. te Neuzen 25 Mei 1661.
Ook hij koos de militaire loopbaan. Op 30 Sept. 1636 benoemden de staten van
Zeeland hem tot kapitein van een
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comp. voetvolk. In het Commissie- en eedenboek van den raad van State 1636,
pag. 144 komt hij voor als Barth. Albert, waarschijnlijk een misschrijving voor Alvers
Hoemaker. In 1645 werd hij commandeur van Neuzen; in 1649 kapitein der comp.,
waarin zijn zoon Pieter als luitenant diende.
Hij was gehuwd met S a r a d e M a l p a s , overl. 10 Mei 1655, die hem een zoon
P i e t e r schonk, welke trouwde op 14 Juli 1649 met Anna de Malpas uit Vlissingen.
Uit dit huwelijk sproten B a r t h o l o m ü s (spoedig overl.), J a n , B a r t h o l o m e ü s
en J a c o b u s .
Bartelds
ALVAREZ (Guillamo Cornelis), zoon van P i e t e r C o r n e l i s A l v a r e z (geh.
met G e e r t r u i d a B e s s e l i n g ), die de achterkleinzoon was van Jan Alvarez
gezegd Hoemaker, zoon van Bartholomeüs Bartholomeüszoon, geb. te Rotterdam
14 Juni 1804, overl. te 's Gravenhage 25 Oct. 1878. Na zijn indiensttreding bij de
marine werd hij 1 Jan. 1820 tot buitengewoon adelborst benoemd, 1 Jan. 1822 tot
adelborst 2e kl., 1 Juli 1822 tot adelborst 1e kl., 1 Jan. 1827 tot buitengewoon luit.
ter zee 2e kl., op 1 April 1830 luit. t.z. 2e kl., 1 Juli 1839 luit. t.z. 1e kl., waarna 1
Jan. 1852 zijn bevordering tot kap. luit. volgde, in welken rang hij bij besl. van 15
Dec. 1855 gepensionneerd werd.
Zijn echtgenoote was sedert 15 Febr. 1837 I d a H i s k a W o l d r i n g h , geb. te
Doeveren 1810, dochter van den predikant Dr. H.H. Woldringh te Eindhoven (overl.
1817) en van E m i l i a E u z e b i a K e u c h e n i u s , geb. te Alem 30 Maart 1769;
zij schonk hem o.a. een zoon Pieter Willem, die volgt.
Bartelds

[Alvarez, Guilliaem (1)]
ALVAREZ (Guilliaem) (1), neef van Pieter (1) en zoon van B a r t h o l o m e ü s en
van D i n a L a m m e n s , geb. 1686, overl. te Sluis Aug. 1758. Als zoovele leden
van dit geslacht uit Staats-Vlaanderen, trad hij in militairen dienst, waarin hij
aangesteld werd tot vaandrig onder kapitein Daniël d'Amons in het regiment van
den prins van Holsteyn (1710), tot luitenant bij een comp. voetvolk onder kap. Daniël
de Brauw (1724), tot kap.-tuit. bij de lijfcompagnie van het regiment van den gen.-maj.
Montere der inf. van Zeeland (1727), tot kapitein van een comp. voetvolk in het reg.
van den luit.-gen. van Grovestins (1728), later in het reg. Zoute (1732), tot luit.-kol.
bij het reg. van den gen.-maj. Gideon Zoute (1747). In dezen rang werd hij
gepensionneerd.
Hij was gehuwd met C a t h a r i n a A r n o u d i n a d e P l a , geb. te Sluis (1715),
dochter van A n t o n i e en diens tweede vrouw C a t h . M a e r t e n s . Zij overleed
in 1752. Hij kreeg bij haar 3 kinderen: G u i l l i a e m , A r n o u d i n a en P i e t e r n e l l a
Elisabeth.
Bartelds

[Alvarez, jhr. Guilliaem (2)]
ALVAREZ (jhr. Guilliaem) (2), zoon van G u i l l e a u m e en van M a r t i n a
G e e r t r u i d a D e c k e r en kleinzoon van jhr. Adolf, die voorgaat, geb. te Neuzen
12 Sept. 1704, overl. aldaar 1 Febr. 1772. Hij werd notaris in zijn geboorteplaats,
rentmeester van de ambachtsheerlijkheid Zaamslag (1721) en burgemeester zijner
geboorteplaats (1722). In een ambtelijk stuk van 12 Sept. 1763 komt hij voor als
oudburgemeester en thesaurier van stad en ambacht van Neuzen. Hij werd door
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aankoop eigenaar der vrije heerlijkheid Westdorpe (1737-38) en der heerlijkheid St.
Pietersdamme (1763).
Hij is ongetrouwd gebleven.
Bartelds

[Alvarez, Pieter (1)]
ALVAREZ (Pieter) (1) dit H o e m a k e r , datum en plaats van geboorte en huwelijk
onbekend, overl. te Vlissingen na 1630, mogelijk in 1637. Hij trad in staatschen
legerdienst, waarin
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hij het in 1627 tot kapitein eener comp. van 250 musketiers gebracht had, die dienst
deden op de oorlogsschepen der admiraliteit van Zeeland. Als sergeant-majoor,
een toen heel wat hoogere rang dan tegenwoordig, vierde hij zijn 50-jarig jubileum
als officier in het nederl. leger, waarbij hij ‘ten huysen van Adriaen Beydals, synen
solliciteur, een eerlycke maeltyt binnen de stadt Middelburgh’ gaf, waartoe ook de
heeren Staten en hun gecommitteerde raden genoodigd werden. Dit verzoek werd
‘toegestaen om de rariteit van het exempel’. Bij zijn overlijden was hij kapitein van
een compagnie voetvolk. Hij liet een zoon Pieter (2) na.
Volgens de familieoverlevering moeten hij en zijn twee broers Guilliaem en
Bartholomeüs de kleinzonen geweest zijn van don Fadrique, zoon van Alva. Hun
onbekende vader heette gehuwd geweest te zijn met een dochter van Ferdinand
de Chantraines.
Zie: van E c k , Alvarez; t e n R a a e n F. d e B a s , Het Staatsche leger IV, 225,
waarin hij als Pieter Alvers gezegd Hoemaker voorkomt.
Bartelds

[Alvarez, Pieter (2)]
ALVAREZ (Pieter) (2) g e z . H o e m a k e r , zoon van Pieter (1), datum en plaats
van geboorte onbekend, waarschijnlijk is hij te Axel na 27 April 1658 overleden. Bij
resol. van H.M. 24 Nov. 1637 werd hij van luitenant tot kapitein bevorderd eener
compagnie voetknechten, waarin hij de opvolger zijns vaders werd. Hij staat daarin
als Alvarez gezegd H. ingeschreven. In 1640 werd hij als Pieter Alvaris Hoetmaker
tot sergeant-majoor bevorderd bij de comp., waarin in 1649 Johan Cauw tot luitenant
benoemd werd. Het laatst wordt hij vermeld als commandeur van Axel.
Het is onbekend of hij gehuwd geweest is. Als getuige bij een doop wordt nog 27
April 1658 zijn naam genoemd.
Bartelds

[Alvarez, Pieter Willem]
ALVAREZ (Pieter Willem), zoon van Guillamo Cornelis, die voorgaat, geb. te Delft
28 Oct. 1840, overl. te Nijmegen 28 April 1887. Bij besluit van 27 Oct. 1861 werd
hij benoemd tot assistent, daarna tot resident voor den dienst der nederl. bezittingen
op de kust van Guinee, de jarenlange lastposten voor de nederl. schatkist, die geen
daaraan geëvenredigde economische of politieke voordeelen afwierpen. Toen deze
bij de wet van 20 Jan. 1872 aan Engeland waren afgestaan, werd hij benoemd (besl.
van 3 Aug. 1874) tot griffier bij het haagsche kantongerecht, uit welk ambt hij op
zijn verzoek eervol ontslag verwierf (1 Sept. 1876).
Hij overleed ongehuwd, waardoor dit geslacht in de mannelijke lijn uitstierf; door
den dood van zijn zuster E m i l i a I d a W i l h e l m i n a (geb. te Delft 1 Aug. 1846,
overleden te's Hertogenbosch 21 Jan. 1889) was dit ook met de vrouwelijke linie
het geval. Zij was gehuwd met J o h a n n e s F r a n c i s c u s G o s t e l i e (geb. 1854).
Sommige leden dezer lijn hebben Alvarez voor hun eigen geslachtsnaam gevoegd,
zooals de families Geene, de Backer, van Diggelen, Janssen, en van den Broecke.
Bartelds

[Alvarez Soares, Antonio]
ALVAREZ SOARES (Antonio), was een der eerste dichters der
spaansch-portugeesch-joodsche gemeenschap van Amsterdam in het begin der
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17de eeuw. Zijn spaansche gedichten, die de dichter Daniel Levy de Barrios in
handscrift bezat, zijn op een enkel na verloren gegaan. Dit eene gedicht drukte de
Barrios in zijn Triumpho del Govierno Popular (p. 70) af. Hoewel de Barrios hem
als een dichter van hooge kwaliteit acht, zou men dat uit dit gedicht niet opmaken.
Dit gedicht op
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de inwijding van de eerste portugeesche synagoge te Amsterdam ‘Bet Yahacob’
(Huis Jacobs) in het najaar van 1606 vervaardigd, heeft historische beteekenis,
daar het ons het juiste jaartal van de stichting dezer oogluikend gedulde eerste
joodsche Gemeente te Amsterdam heeft bewaart.
Een andere A n t o n i o A l v a r e s S o a r e s was ook een dichter onder deze
Joden. Hij was in Lissabon om zijn lyrische verzen beroemd, publiceerde in 1628
een gedichtenbundel Varias Rimas en week in 1632 naar Vlaanderen uit.
Zie: J a c . Z w a r t s , De eerste rabbijnen en synagogen van Amsterdam naar
archivalische bronnen (Amsterdam 1928) en Jewish Encyclopaedia I, 480.
Zwarts

[Ambert, Jean Jacques]
AMBERT (Jean Jacques), geb. 30 Sept. 1765 te Saint Céré (dept. Lot), overleden
op het eiland Guadeloupe 20 Nov. 1851. Zijn vader schijnt een gegoed grondbezitter
geweest te zijn (‘occupé des soins d'une vaste agriculture’, schrijft zijn zoon). Hij
genoot eene zorgvuldige opvoeding, diende als jongeling (van 14-18 jaar) bij de
marine, hervatte daarna zijne studiën, doch nam, toen de revolutie was uitgebroken,
en de Verbondenen Frankrijk binnentrokken, als vrijwilliger dienst bij het 2e bataljon
van Lot, waarover hij al dadelijk, kort na de oprichting (7 Juli 1792) bij keuze tot
commandant werd benoemd in den rang van luitenant-kolonel. Hij nam met
onderscheiding deel aan de gevechten van het Moezel-leger, werd 18 November
1793 tot général de division verheven, diende onder Hoche bij den terugtocht van
Kaiserslautern (30 Nov. 1793) en onder Moreau bij het beleg van Luxemburg, na
wiens overlijden (10 Februari 1795) hij korten tijd het opperbevel over het
insluitingsleger voerde. Toen dit leger door andere troepen werd afgelost, trok Ambert
aan het hoofd van drie divisiën van het Moezelleger naar Mainz, ter versterking van
het insluitingsleger vóór die vesting (April 1795).
Daarna diende hij in het Rijn-en-Moezel-leger onder Pichegru en Moreau. In April
1798 loste hij generaal Vaubois af in het bevel over het eiland Corsica. In 1800
voerde hij bevel over de troepen van de Cisalpijnsche Republick. Later betrokken
in de ongunst van Moreau, werd hem in October 1804 het bevel over de troepen in
Guadeloupe opgedragen. Ten gevolge van aldaar ondervonden moeilijkheden, werd
hij van dit bevel ontheven; doch, hoewel te Parijs door een raad van onderzoek
onschuldig verklaard, werd hij wel weder op de lijst der generaals ingeschreven,
doch buiten betrekking gelaten, totdat hij, na de ongelukkige veldtochten van
Napoleon in 1812 en 1813, zelf zijn diensten aanbood. Hem werd toen het bevel
over de 31e (territoriale) militaire divisie opgedragen, omvattende de departementen
Monden van den IJssel, Friesland, Wester- en Ooster-Eems (hoofdkwartier
Groningen), waarin in het jaar 1813 reeds achtereenvolgens commandant geweest
waren de divisiegeneraals Puthod, Janssens en Liger Belair. Omstreeks 10 October
1813 aanvaardde hij zijn nieuwe betrekking in een tijd van groote spanning; 16, 18
en 19 October werd in de vlakte van Leipzig de groote volkerenslag geleverd,
waarvan de uitslag, zooals Napoleon dien in het bekende 24e Bulletin bekend
maakte, den 3en November d.a.v. uit den Moniteur in den Haag kon gelezen worden.
Een moeilijke taak wachtte den nieuwen bevelhebber in een hem vreemd land, te
midden van een hem onbekende bevolking, die het drukkende fransche bestuur
moede werd en voor wie alle verspreide geruchten of inkomende berichten omtrent
de nadering van vijandelijke troepen als voorboden van bevrijding werden ontvangen.
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Daarbij was de militaire macht, waarover hij te beschikken had, ± 1700 man, vooral
gelet op het aantal vestingen (Groningen, Delfzijl, Coevorden, Deventer), zeer gering.
Ambert deed wat hij kon, om met zijn geringe middelen een soort van verdediging
van de Eems voor te bereiden. Toen evenwel de hem beloofde versterking aan
troepen niet kwam opdagen, reeds in het begin van November in het hem ter
verdediging opgedragen gebied de doortocht begon van de fransche ambtenaren
uit de meer oostelijk gelegen gewesten, daarna de Kozakken-patrouilles dit gebied
binnendrongen en de aanmarsch van grootere afdeelingen werd gemeld, besloot
hij - hetzij uit eigen beweging, hetzij daartoe gemachtigd - na het grootste gedeelte
zijner onderhebbende macht ter versterking van de garnizoenen van Delfzijl en
Coevorden te hebben afgezonden, met een 200 man Zwitsers en douaniers op
Amsterdam terug te trekken. In den avond van den 14en November verliet hij
Groningen, na alvorens generaal Lorcet, die sinds het begin van September te
Leeuwarden generaal Bouvier des Eclats in het bevel over Friesland vervangen
had, van zijn besluit te hebben verwittigd. Den 16en vertrokken beide generaals
met de bagage, die zij konden meevoeren, en de hun overgebleven troepen in
schuiten van Leeuwarden naar Harlingen, van waar zij in den ochtend van den 17en
in een kleine flottille den overtocht naar Amsterdam aanvingen.
Alvorens aldaar te ontschepen, vernemende, dat zoowel de Prins-Stedehouder
als generaal Molitor met het garnizoen, ten gevolge van de houding der bevolking,
naar Utrecht waren afgetrokken, meende Ambert zich met zijn geringe macht niet
in Amsterdam te mogen wagen, en gaf hij bevel, naar Harderwijk te stevenen, waar
de flottille te 8 uur in den ochtend van den 20en November voor den wal kwam. Hier
werd hulp gevraagd voor vervoer naar Amersfoort, die volgaarne werd verleend.
Nadat de manschappen van brood, kaas en bier waren voorzien, vertrok het troepje
's avonds te 8 uur, met het voornemen, om naar Utrecht te gaan. Gegevens
ontbreken, om met juistheid den verderen tocht der kleine colonne te volgen.
Generaal Molitor moet nog in Utrecht geweest zijn, toen Ambert aldaar aankwam;
maar Prins Lebrun was reeds vertrokken. Vermoedelijk zijn beide generaals, die
niet in hiërarchische verhouding tot elkander stonden, overeengekomen, dat Ambert
met het overschot zijner troepen Breda zou gaan bezetten; want in het begin van
December (vermoedelijk tusschen 6 en 8 Dec.) is laatstgenoemde als gouverneur
van die vesting en van het arrondissement opgetreden. Zijn zoon verhaalt, dat hij
eerst is doorgetrokken naar Antwerpen en daar een duizendtal matrozen van het
fransche eskader als troepen te land organiseerde en als bezetting voor Breda
medenam. Hij kan in die vesting evenwel niet langer dan eenige dagen bevel hebben
gevoerd. Zoodra toch Napoleon kennis had gekregen van den opstand in de
noordelijke provinciën en den uittocht der fransche ambtenaren, had hij een zijner
flinkste generaals, Decaen, uit Spanje doen ontbieden en dezen den 30en Nov.
opgedragen, het militair commando op zich te gaan nemen over de departementen
van de Schelde, de Monden van de Schelde, de twee Nethen, de Dyle, Jemmappe,
de Monden van den Rijn en de Monden van de Maas, zoomede over het 1e
legerkorps, dat in den omtrek van Antwerpen zou worden bijeengetrokken. Den 5en
Dec. kwam Decaen aldaar aan, maar vond er geen legerkorps, daarentegen alles
in een
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ontredderden militairen toestand. In de meening, dat hij vóór alles voor het behoud
van die vesting had te waken, gaf hij bevel aan de commandanten van Breda,
Willemstad, Geertruidenberg en Steenbergen, om die plaatsen te ontruimen en met
hunne troepen op Antwerpen terug te trekken. Ter voldoening aan dit bevel, verliet
Ambert met de bezetting Breda den 10en Dec. in den morgen tusschen 6 en 8 uur.
Eenige uren later trokken de Kozakken er binnen.
De beschikkingen van Decaen vonden echter bij den Keizer zoodanige afkeuring,
dat hij van zijn commando ontheven en vervangen werd door generaal Maison. Het
1e legerkorps zou in drie divisiën verdeeld worden; door Napoleon zelf werd Ambert
als commandant van de tweede dier divisiën aangewezen (Corr. de Napoléon I No.
21024). Het ging met de vorming van dit nieuwe korps niet zoo gemakkelijk, als de
Keizer het op papier gedecreteerd had, en zoo is Ambert ingedeeld geworden bij
de bezetting van Antwerpen aan het hoofd van de infanterie, eerst onder den
gouverneur Anne Charles Lebrun, den oudsten zoon van den Prins-Stedehouder,
later (sinds 2 Februari 1814) onder Carnot. In die functie heeft hij deelgenomen aan
de verschillende gevechten tegen de troepen van Graham en van von Bülow, die
de vesting zijn blijven bestoken, totdat deze op last van de fransche regeering den
3en Mei 1814 ontruimd werd.
Hoewel Ambert door Lodewijk XVIII met het kruis van Saint-Louis en dat van
commandeur van het Legioen van eer werd begiftigd, werd hij voorloopig op
non-activiteit gesteld. Eerst aan het einde van 1815 werd hem het bevel over de 9e
(territoriale) militaire divisie (hoofdkwartier Montpellier) opgedragen. Bij 's Keizers
terugkomst van het eiland Elba koos hij diens zijde. Eenigen tijd later in Parijs
gekomen, werd hem, toen na den slag van Waterloo de Verbondenen naar Parijs
oprukten, de verdediging van de linie van St.-Denis tot aan het kanaal van de Ourcq
opgedragen. Hij was een van de 17 onderteekenaars van het adres van het leger,
dd. Au camp de la Villette, le 30 juin, trois beures aprés midi (na 's Keizers
troonsafstand en vertrek uit Parijs) aan de Kamer der Volksvertegenwoordigers
aangeboden, waarin zij zich ter beschikking stelden om de onafhankelijkheid en de
nationale eer te blijven verdedigen. Nadat het leger achter de Loire was
teruggetrokken, voerde Ambert nog eenigen tijd het bevel over den linker vleugel,
totdat het geheel onthonden was. In het nieuwe koninklijke leger was voor hem
geen plaats meer. Hij werd op non-activiteit gesteld en in 1824 gepensionneerd. Hij
keerde toen terug naar Guadeloupe, waar hij zich aan den landbouw wijdde, in 1833
gekozen werd tot president van den kolonialen raad, en den 20en November 1851
als geëerd burger overleed, nadat hij nog de voldoening had mogen ondervinden,
dat 's Keizers neef, als president van de Fransche Republiek, hem de ster van
groot-officier van het Legioen van eer deed toekomen.
Ambert is gehuwd geweest met een dochter van graaf Malartic, kolonel van het
regiment Vermandois-infanterie. Van zijn kinderen zijn vooral bekend J o a c h i m
(1799-1869), fransch staatsman, in 1848 prefect van de Rhone, en J o a c h i m
M a r i e J e a n J a c q u e s A l e x a n d r e J u l e s , geb. te Chillas (Lot) 8 Febr.
1804, luitenant-generaal en militairschrijver (overl.1890), van wiens vele werken
hier genoemd worden: Esquisses historiques de l'armée française (Bruxelles 1841);
Soldat (Paris 1845); Germains et Gaulois (Paris 1884-1886).
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Zie: J o a c h i m A m b e r t , Soldat, 687-708, General Ambert; Biographie nouvelle
des contemporains (Paris 1820) I, 145-146; L a r o u s s e , Grand Dictionnaire
universel du 19e siècle, 2e supplément in voce Ambert; E m i l e d e
B o n n e c h o s e , Lazare Hoche (Paris 1861), 54; H e n r y H o u s s a y e , 1815 I
(Paris, 18e édition), 409 note 2, 421, 422, III (Paris, 33e édition), 244, 253, 416 note
3; L e g r a n d , Relation de la surprise de Berg-op-Zoom, le 8 en 9 mars 1814 (Parijs
1816) 55; E r n e s t P a n c k o u c k e e t L e c o m t e , Victoires, conquêtes, désastres
etc. des Français de 1789 à 1815 (Paris 1834) II, 384; C o l e n b r a n d e r , R.G.P.
VII, VIII, Register van personen, bovendien VIII, 1033, 1042, VIIII, Register van
personen, in voce Lambert; Historisch Gedenkboek 1813, Register van personen
en Register van portretten, in voce Ambert.
Koolemans Beijnen

[Amelander, Menachem Mann ben Salomo ha Levie]
AMELANDER (Menachem Mann ben Salomo ha Levie), of A m l a n d e r , bekend
joodschduitsch volkskroniqueur te Amsterdam uit de eerste helft der 18de eeuw,
gest. aldaar vóór 1767. Uit de hebreeuwsche betiteling ‘de grammaticus’ leidt
opperrabbijn Vredenburg af, dat hij, behalve joodsch leeraar en predikant ook de
schrijver van een hebreeuwsche grammatica zou geweest zijn. Menachem was een
leerling van den amsterdamschen rabbijn, uitgever en publicist Mozes Frankforter
(dl. VII, kol. 442) van wiens vermaarde Kehellath Mosche, Biblia Rabbinica
(Amsterdam 1724-28) hij de correctie van den bijbeltekst op zich nam. In 1725
publiceerde hij gezamenlijk met zijn zwager E l i e z e r R u d e l s h e i m in het Jiddisch
Maggisché Mincha (zij die een offer brengen), een bijbelcommentaar met tekst in
folioformaat, die hem een groote reputatie bezorgde en voor dien tijd ook inderdaad
verdienstelijk was. Ook gaf hij een editie van het joodsche haggadische werk
Midrasch Tanchoema uit (1733), door hem voorzien van velerlei aanteekeningen.
Ook zijn Pentateuch-editie met twee commentaren in 1767 na zijn dood verschenen,
bevat velerlei uitvoerige aanteekeningen van zijn hand. In de Vidas' Réschieth
Chochma (het begin der wijsheid) (Amsterdam 1776), schreef Amelander het
commentaar Ladaäth Chochma (het begrip der wijsheid). In 1744 verscheen te
Amsterdam zijn meest bekend werk, n.l. een joodsche historie tot zijn dagen, als
vervolg van de oude ‘Josippon’-kroniek, doorweven met legenden, vergelijkingen
enz., doch waarin voor het eerst de geschiedenis der Joden in Holland breed werd
behandeld (2de druk Furth 1767). Vooral was dit met de amsterdamsche editie van
1771 het geval, geheeten Kether Malchoeth of Scheërieth Jisraël, onder welken
laatsten naam dit werk (door een ander tot dien tijd bijgewerkt) langen tijd het
joodsche historieboek bleef. L. G o u t s m i t e n G. P o l a k zonden in 1855 te
Amsterdam een nederlandsche vertaling hiervan in het licht.
Zie: Jewish Encyclopaedia I, 490; J a c . Z w a r t s , Een Bronnenpublicatie voor
de Geschiedenis der Joden in Nederland in Tijdschrift voor Geschiedenis 1925
(Groningen 1925).
Zwarts

[Amelsvoort, Bonaventura Jozef van]
AMELSVOORT (Bonaventura Jozef v a n ), 14 Juli 1699 ged. te Breda in de kerk
van de Nieuwstraat (ouders: J a n A m e r s f o o r t en C o r n e l i a H u l s h o u t ),
ging in 1716 als student naar Leuven, waar hij ook de lessen der godgeleerdheid
volgde tot den graad van licentiaat. Reeds kort na zijn priesterwijding werd hij pastoor
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Dec.
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1750, droeg zijn neef J o a n n e s J o s . H a v e r m a n s aan hem op Applausus
Emblematicus, in folio gedrukt te Brussel. Na dat jaar is hij ook benoemd tot deken
van Herentals. Hij overleed in zijn parochie 16 Aug. 1773. R e u s e n s noemde hem
‘zeer bedreven in de grieksche taal’.
Zijn opvolger als deken van Herentals was zijn stadgenoot Ant. v.d. Borght (dl.
VI, kol. 167), die 29 Oct. 1729 in dezelfde kerk te Breda gedoopt was.
Zie: Analectes p. servir à l'hist. ecclés. de la Belgique XX, 271.
Juten

[Amelsvoort, Gommarus Melchior van]
AMELSVOORT (Gommarus Melchior v a n ), 23 April 1710 te Breda gedoopt in de
Nieuwstraat (ouders: M e l c h i o r v a n A m e r s f o o r t en J a c o b a W i l s ), ging
in 1731 naar Leuven; legde zijn plechtige geloften af in de abdij van Park in 1734,
werd het volgend jaar priester gewijd. In 1735 werd hij aangesteld als vicaris in het
norbertinessenklooster te Oosterhout en in 1760 tot proost aldaar. Hij overleed er
27 Maart 1770 en werd in de kloosterkerk begraven.
Zijn broer J a n v.A., die 21 Sept. 1711 te Breda werd gedoopt, ging met hem in
hetzelfde jaar naar Leuven. Deze werd kloosterling in Averbode (Premonstreit); hij
staat ook aangegeven als pastoor te Zolder.
Juten

[Amerongen, Hugo van]
AMERONGEN (Hugo v a n ), werd 22 Oct. 1571 door de abdis van Thorn belast met
de parochiezorg van Etten. Na den dood van Serv. Schilders werd hij geplaatst aan
het hoofd van het landdekenaat Breda, volgens de priorin van St. Catharina-dal
door een gemachtigde van den aartsbisschop van Mechelen. Als landdeken teekent
hij 11 Sept. 1578 de jaarlijksche rekening van het bredasche begijnhof en was in
1581 Lindanus behulpzaam bij diens hervormingsmaatregelen in Breda. Hij was
geboren te Breda, zijn ouders waren Mr. B a r t h . v a n A m e r o n g e n en diens
eerste vrouw D i n g e n a M o n t e n s . Zijn broer Jan, gehuwd met C l a r a v a n
B r e u s e g h e m , woonde in Antwerpen. In Leuven was hij leerling aan het Varken
en behaalde er 27 Maart 1550 den titel van meester in de Vrije Kunsten. In 1556
bediende hij de kapel van Ulicoten tegelijk met een beneficie in de kerk van Baerle.
Sonnius droeg hem in 1574 als derden candidaat voor als pastoor van Breda. In
1587 - na 20 Mei - heet de parochie Etten sinds geruimen tijd zonder pastoor.
Zie: Het dekenaat Breda 1571-1853, te plaatsen aan het hoofd der uitgave: G.C.A.
J u t e n , De parochiën in het bisdom Breda.
Juten

[Amsterdam, Andries Andriesz. van]
AMSTERDAM (Andries Andriesz. v a n ), kartuizer, overl. 16e eeuw, vermoedelijk
te Leuven. Anvankelijk was hij student te Leuven in het college Het Verken. In 1504
trad hij in het kartuizerklooster aldaar en werd er een jaar later als monnik geprofest.
Op 17 Juni 1509 droeg hij zijn eerste H. Mis op. In de kroniek van het klooster staat
aangeteekend, dat hij langen tijd op loffelijke wijze het ambt van sacrista in dit huis
heeft bekleed. Daar deze chartreuse toen nog slechts eenige jaren bestond, was
hij er de tweede sacrista. Zeer waarschijnlijk was hem ook als zoodanig de zorg
voor de boekerij toevertrouwd. Nadat in 1507 de bekende kartuizer Pieter Dorland
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van Diest was overleden, heeft Andries van A. zich beijverd, eenige van diens
nagelaten geschriften in druk te doen verschijnen. In 1513 o.a. is bij den drukker
Th. Martens verschenen: Doctissimi patris Domini Petri Dorlandi de enormi
proprietatis monachorum vitio dialogus cultissimus (Lovanii apud Theodoricum
Martini, 13a septembris 1513). In den inleidenden brief heeft Andries van A. zijn
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arbeid opgedragen aan den prior Adrianus van Brouwershaven (zie art.) van het
kartuizerklooster buiten de Waterslootpoort te Delft. Achter het genoemde tractaat
staat een lijst afgedrukt van de werken van Dorland, van welke lijst Andries van A.
zeer waarschijnlijk de samensteller is. Deze lijst is van groot belang, omdat Andries
van A. Dorland persoonlijk moet hebben gekend, alsmede omdat zij onmisbare
gegevens bevat voor de bibliografie van dezen auteur, wiens ‘Elckerlijc’ reeds het
onderwerp is geweest van menige studie.
In den tijd van Andries Andriesz. telde zijn convent zeer vele Noordnederlanders
en vooral vele Amsterdammers.
Zie: Analectes pour servir à l'histoire eccl. de la Belgique XIV (1877), 269; M.J.
d e G a n d , Recherches hist. el crit. sur la vie et les éditions de Thierry Martens
(Alost 1845), 84-85; A.F. v a n I s e g h e m , Biographie de Thierry Martens d' Alost
(Malines-Alost 1852), 237-238; L e o n a r d W i l l e m s A z ., Pieter Doorlant en
zijne twee levens van Sint Anna in Tijdschr. voor Boeken Bibliotheekwezen, 8e jg.
(1910), blz. 3.
Scholtens

[Amsterdam, Arnoldus Martini de]
AMSTERDAM (Arnoldus Martini d e ), kartuizer, overl. te Utrecht 21 Juli omstreeks
1508. Hij was geprofest monnik van het kartuizerklooster Nieuwlicht buiten Utrecht.
In zijn tijd bloeide daar de kunst van het afschrijven en verluchten van boeken. Ook
hij heeft in zijn cel de schrijfkunst beoefend. In de utrechtsche universiteitsbibliotheek
worden nog 2 codices bewaard, afkomstig uit de librije van Nieuwlicht, die door hem
tezamen met Dirk van Sparendam (zie art.) zijn geschreven. Zijn graf bevond zich
in het klooster aan de westzijde van het groote claustrum bij den buitenwand.
Zie: L. v a n H a s s e l t , Het necrologium van het Karthuizerklooster Nieuwlicht
of Bloemendaal buiten Utrecht (Bijdr. en Med. Hist. Gen. Utr. 1886, IX), 291, 356;
Catal. codicum mss. Bibl. Un. Rheno-Tr. I (1887), nos. 99 en 193; voorts het artikel
over Dirk van Sparendam in dit deel.
Scholtens

[Amsterdam, Lambertus van]
AMSTERDAM (Lambertus v a n ), kartuizer, einde 15de eeuw. Hij was geprofest
monnik van de chartreuse van den H. Bartholomeus in Jeruzalem buiten de
Waterslootpoort te Delft. Zijn ouders waren H e n d r i c u s S e r t o r i x en
H i l l e g u n d . Deze laatste vermaakte in 1477 aan dit klooster de helft van haar
huis achter den Burgwal te Amsterdam. Hij is overleden te Delft op 3 Febr. omstreeks
het midden der 16de eeuw.
In zijn kloostercel heeft hij zich bezig gehouden met het afschrijven van boeken.
De kroniekschrijver van het kartuizerklooster te Leuven verhaalt namelijk, dat een
weldoener van dit huis in 1499 ten behoeve der pas gestichte librije heeft gekocht
van den delftschen prior Gerrit Apers (dl. VI, kol. 45) een missaal, geschreven door
Lambertus van A.
Een tijdgenoot van denzelfden naam, die ook boeken heeft afgeschreven, was
kartuizer in het klooster Nieuwlicht buiten Utrecht.
Zie: Bijdr. en Med. Hist. Genootsch. Utrecht IX (1886), 234, 276; Analectes pour
servir XXX l'histoire eccl. de ia Belgique XIV (1877), 249; S.W.A. D r o s s a e r s , De
archieven van de Delftsche Statenkloosters ('s Grav. 1917), 505.
Scholtens
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[Amsterdam, Pieter van]
AMSTERDAM (Pieter v a n ), kartuizer, leefde in de 1e helft der 16e eeuw te Leuven.
Hij was de zoon van M a a r t e n den apotheker. Na in Leuven in het college het
Castrum te hebben gestudeerd en den graad van magister te hebben behaald, trad
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hij aldaar in 1504 in het kartuizerklooster. Hij is de eerste novice geweest van dit
huis, dat nog slechts enkele jaren was opgericht. In zijn tijd namen hier zeer vele
Noord-Nederlanders en vooral Amsterdammers het kleed van Sint Bruno aan. In
1505 volgde zijn professie als monnik en in 1507 op 13 Juni droeg hij er zijn eerste
H. Mis op.
Zie: Analectes pour servir à l'histoire eccl. de la Belgique XIV (1877), p. 268.
Scholtens

[Amsterdam, Willem Symonsz. van]
AMSTERDAM (Willem Symonsz. v a n ), kartuizer, overl. te Utrecht 3 April 1517.
Hij was geprofest monnik van het kartuizerklooster Nieuwlicht buiten Utrecht. Begin
Mei 1517 leed het convent in 5 dagen tijds een gevoelig verlies door het overlijden
van 4 monniken, onder wie ook Willem van A. Zijn graf bevond zich aan de westzijde
van het groote claustrum bij den buitenwand. In zijn tijd bloeide in Nieuwlicht de
kunst van het afschrijven en verluchten van boeken. Ook hij heeft in zijn cel de
schrijfkunst beoefend. In de utrechtsche universiteitsbibliotheek worden nog twee
handschriften bewaard, afkomstig uit de librije van dit klooster, die door hem zijn
vervaardigd, n. 1.:
no. 264. codex, bestaande uit 304 bladen folio, beschreven in 2 kolommen, bevat
de volgende verhandelingen: Petrus Damianus, Epistolae (et tractates) (fol. 1-102);
Dionysius Carthusiensis, Commentarius in Actus Apostolorum (fol. 104-173);
Ejusdem Commentarius in Epistolas Canonicas (fol. 175-304a).
no. 396. (Membr. fol. 141 ff. 2 col.): Vita S. Hugonis Lincolniensis episcopi, door
hem voltooid in het jaar 1476. M e i n s m a (blz. 157, noot) acht het onzeker of de
scriptor van dezen codex wel dezelfde kartuizer is als die van no. 264. Op grond
van de vermeldingen in het necrologium behoeft echter m.i. daaraan niet te worden
getwijfeld.
Gedurende 44 jaar heeft hij het kleed van Sint Bruno gedragen. Meer dan 22
jaren bekleedde hij het ambt van sacrista. In het Chronicon Cartusiae Ultrajecti,
door l e V a s s e u r geraadpleegd, wordt hij genoemd ‘ob religiosos mores
laudatissimus’.
Zie: Bijdr. en Med. Hist. Gen. Utr. (1886) IX, 263, 273, 357; Catal. codicum mss.
Bibl. Un. Rheno-Tr. I (1887), no. 264, 396; K.O. M e i n s m a , Middeleeuwsche
Bibliotheken, 154 en vlg.; A.W. B y v a n c k , Utrechtsche Miniaturen (in Het Gildeboek,
VIe Jrg.); A. H u l s h o f f , Uitgaven voor de Boekerij van het Karthuizerklooster te
Utrecht in de jaren 1466-1470 (in Buch- und Bucheinband, Aufsätze zum 60.
Geburtstage von Hans Loubier, Leipzig 1923, p. 170-175); L. l e V a s s e u r ,
Ephemerides Ordinis Cartus. I (Monstrolii 1890), 541.
Scholtens

[Amsterdam, Wouter Janz. van]
AMSTERDAM (Wouter Janz. v a n ), kartuizer, geb. te Amsterdam, overl. aldaar
omstreeks 1460. Hij was geprofest monnik van de chartreuse van Sint Andries ter
Zaliger Haven buiten Amsterdam. Dit klooster, in 1392 gesticht, ontving van hem
200 Wilh. schilden. Hij heeft in zijn cel ijverig de kunst van het afschrijven van boeken
beoefend. In het giftboek van het convent, dat thans berust in het oud-archief der
gemeente Amsterdam, staat bij het jaar 1424 aangeteekend, dat hij vele boeken
voor de librije heeft geschreven. Zijn sterfdag is 14 Maart.
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Zie: Bijdr. en Med. Hist. Gen. Utr. IX (1886), 248; P. S c h e l t e m a , Aemstels
Oudheid II, 36 e.v.
Scholtens

[Amya, David]
AMYA (David), geb. te Haarlem in 1634, overl. te 's Gravenhage 2 Januari 1711.
Hij werd 30 Sept. 1654 te Leiden student en, na volbrachte
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studie, als proponent beroepen te Winkel en aldaar in 1659 bevestigd. Over zijn
beroep ontstonden ernstige geschillen, die ook na zijn indiensttreding voortduurden,
zoodat nog in November 1661 een resolutie der Staten noodig was om de regeering
der plaats en andere gemeenteleden te vermanen hem als hun predikant te
erkennen. In 1663 verwisselde Amya Winkel met Schermerhorn en ging van daar
in 1668 naar Harderwijk. Bij meerderheid van stemmen 26 Dec. 1669 beroepen te
's Gravenhage, werd hij aldaar 2 Maart 1670 door Ds. Lamotius bevestigd en deed
9 Maart d.a.v.'s avonds zijn intree. Ruim 40 jaren stond hij in de hofstad en overleed
er 2 Januari 1711, oud zijnde 76 jaar, met 52 dienstjaren. Op het kohier van 1674
(zie Jaarboek Die Haghe 1914/15 bl. 79) staat Amya vermeld als wonende op de
noordzijde van de Veerkade. Zijn vermogen werd toen op de bescheiden som van
ƒ 2333,75 getaxeerd.
In 1734 gaf J. P l e v i e r , predikant te Middelburg, een boek uit: De Handelingen
der Apostelen, beschreven door Lucas, ontleed, verklaard en tot het oogmerk
toegepast. Een exemplaar van dit boek, afkomstig uit de bibliotheek van prof. B. de
M o o r (later in het bezit van J. Steenwinkel) bevat de volgende aanteekening van
's professors eigen hand: ‘Dat deze Commentarie het werk niet is van Ds. Plevier,
maar van Ds. D. Amya, dum viveret pastor Hagiensis, verzekert mij A.H. Westhovius’
(rector te Gouda). Dat deze notitie indertijd in hooge mate de aandacht trok, is
begrijpelijk. De zaak is echter nimmer opgehelderd: Ypey noch Glasius hebben haar
tot klaarheid gebracht. Plevier had het werk zelfs met lofdichten te zijner eere, ter
perse gelegd; algemeen werd het door tijdgenooten als eigen werk van Plevier
erkend en het is niet aannemelijk dat Plevier zich aan zulk bedrog zou hebben
schuldig gemaakt.
David Amya huwde 6 Dec. 1700 met C a t h a r i n a D o l l , geb. te 's Gravenhage
24 Aug. 1654, overl. ald. 13 Nov. 1715, dochter van J a s p e r D. en van J o h a n n a
v a n R i e b e e c k . Dit huwelijk bleef kinderloos.
Regt

[Anckers, Albert]
ANCKERS (Albert), geb. te Gorinchem, data van geb. en overl. onbekend.
In 1566 was hij bij de predicatiën der Hervormden tegenwoordig geweest en werd
daarom 1 September 1568 door Alva verbannen. Later zien wij hem terug als kapitein
op de vloot der Watergeuzen, in Febr. 1571 plundert hij op de Wester Eems een
schip uit Emden, in Maart 1571 wordt zijn naam genoemd bij de voornaamste
kapiteins op de geuzenvloot; B r o e r S n o e c k , waarschijnlijk een gevlucht
geestelijke, was toen zijn luitenant. In April 1571 neemt hij bij Borkum weer een
schip uit Emden en zeilt later naar de engelsche kust, waar hij in Juli 1571 en op
11 November 1571 weer schepen uit Emden rantsoeneert of plundert.
Zie: M a r c u s , Sententiën, 124; v a n V l o t e n , Nederl. Volksopstand (1858) I,
325; Archief van Emden, Vrijbuitersschade Protokollen, jaar 1571.
Vogels

[Andelst, Marten van]
ANDELST (Marten v a n ), een zeer gezien nijmeegsch burger uit de eerste helft
der 16de eeuw, die daar meermalen het ambt van burgemeester en schepen
bekleedde. Hij was echter omstreeks 1548 door den pauselijken inquisiteur
Franciscus Sonnius (zie deel II, kol. 1346, waar echter niet van zijn inquisiteurschap
melding gemaakt wordt), wegens het aanhangen van kettersche gevoelens
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veroordeeld en daarom ‘inhabiel’ verklaard voor overheidspersoon. In 1550 verzocht
hij om herziening van dat vonnis, waarover het hof in ongunstigen zin adviseerde,
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op den merkwaardigen grond, dat een intrekking van het vonnis de inquisitie in
minachting zou brengen. In 1557 weer tot schepen verkozen, werd die verkiezing
ongeldig verklaard. Daar het hof beducht was, dat in 1558 een herhaling van dit
geval te vreezen was, verbood het den stedelijken richter hem te beëedigen, als
zijnde nog altijd inhabiel. Eerst in 1562 is het tot een rehabilitatie gekomen, dank
zij ongetwijfeld de warme voorspraak van den stadhouder van Gelderland Charles
van Brimeu, graaf van Megen, die in zijn brief aan de regentes van 11 Dec. 1561
hem prijst als een rechtzinnig geloovige, wiens geheele ketterij slechts bestaan had
in het hebben van ‘aulcuns images schandaleuses en ses verrières’, als een man,
die Z.M. en het land nog zeer goede en zeer nuttige diensten zal kunnen bewijzen.
Tegelijk verzocht hij de landvoogdes om Sonnius, die toen juist te Brussel was, over
het geval te hooren. Bij haar schrijven van 15 Jan. 1562 antwoordde Margaretha,
dat zij eerst het gevoelen van het hof wenschte in te winnen. Op 12 April 1562 gaf
het hof van Gelderland den burggraaf, den richter en den magistraat van de revisie
kennis. Nochtans heeft hij tot het vijftal leden der stedelijke regeering behoord, die
in Januari 1568 door Alva werden afgezet. Hiermee verdwijnt hij uit de geschiedenis.
Zie: v a n V e e n , Briefwisseling tusschen Marg. v. Parma en Ch. de Brimeu
(Arnh. 1914).
Bartelds

[Andrade Velosino, Jacob de]
ANDRADE VELOSINO (Jacob de), geb. te Pernambuco (Brazilië) in 1657, was een
bekend portugeesch-joodsch arts en apologeet uit de 17de eeuw. Zijn ouders waren
naar Brazilië gevlucht, waar zij in deze toenmalige hollandsche kolonie
godsdienstvrijheid gewaarborgd wisten. Na de herovering door de Portugeezen,
ging Jacob naar Holland, en begon met succes zijn praktijk in den Haag uit te
oefenen. Vervolgens ging hij in Antwerpen wonen. Zoowel in de joodsche ls in de
filosofische literatuur is hij echter vooral bekend door zijn polemisch geschrift tegen
Spinoza gericht: Theologo Religioso contra el Theologó Politico de Bento de
Espinosa que de Judeo se fez Atheista (in handschrift). Verder vertaalde hij
opperrabbijn S a u l L e v y M o r t e y r a ' s apologetisch geschrift Torath Mosche
in het Portugeesch, getiteld Epitome de la Verdad de la Ley de Moyses.... reducido
á melhor estilo.... e lhe acrecentou doutiss. reflexoens (handschrift). Toen Ds. I s a a c
J a q u e l o t van de haagsche gereformeerde kerk in 1699 in den Haag zijn
Dissertations sur le Messie, où l'on prouve aux Juifs, que Jésus Christ est le Messie
promis et prédit dans l'ancien Testament uitgaf, schreef Jacob, gelijk Abraham
Silveyra, een apologie van het jodendom op dit punt in zes deelen, (waarvan er 400
folio's bestaan) over de ‘herstelde Messias’ getiteld Mesias Restaurado contra el
libro de Mr. J. Jacquelot minist. Calv. intitulado Disertaciones sobre el Mesias. Daar
ook dit werk opschudding bij de kerkelijken kon teweegbrengen, is ook dit geschrift
niet gedrukt. Het handschrift werd in 1659 naar Amerika verkocht.
Zie: Jewish Encyclopaedia (Londen-New York 1901) I, 578.
Zwarts

[Andriessen, Vincentius]
ANDRIESSEN (Vincentius), A n d r e a e , dominikaan van het klooster te Antwerpen
1615, overleed te Utrecht 14 Sept. 1640. Hij was 1620 als missionaris in Utrecht
gekomen om de vervolgde Katholieken bij te staan en was de stichter der
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dominicaner statie in het Dorstige-Hartsteegje. Hij werkte ook in de omliggende
plaatsen en droeg veel bij om het katholieke leven weder op te wekken.
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Zie: Archief aartsb. Utrecht I, 423, XLIX, 137, 138, 139, 148, 153, V, 207; d e
J o n g h e , Belguim Dominicanum, 230; Graf- en gedenkschr. van Antw. V, 126.
Fruytier

[Antunes, Aron]
ANTUNES (Aron), zoon van S a l o m o n , portugeesch-joodsch drukker en rabbijn
te Amsterdam, waar hij van 1715 af tot omstr. 1725 voorkomt. Zijn hebreeuwsche
drukkerij was op de ‘Newe Heregraft gegenüber die Plantage’ gevestigd. Hij is
blijkbaar dezelfde, die in briefwisseling stond met verschillende rabbijnen van zijn
tijd, o.a. met Jacob Mähler, rabbijnen te Dusseldorf. Hij schreef (en wel te Naarden
in 1723) een commentaar op de ‘Spreuken der Vaderen’ uit het Talmoedtraktaat
Aboth en een halachische verhandeling Matté Aharon (Aron's staf), welke werken
alleen in manuscript zijn gebleven.
Zwarts

[Antunes, David]
ANTUNES (David) schreef een gedicht in den in 1655 door de portugeesche Joden
van Amsterdam uitgegeven gedachtenisbundel Elogios que zelosos dedicaron n.l.
een Elogio à Abraham Nunes Berñal, één der door de spaansche Inquisitie verbrande
joodsche geloofsmartelaren. Zijn familielid G a b r i e l A n t u n e s , door den dichter
de Barrios uit diens Coro de las Musas bekend, vestigde zich in 1680 te Barbados
(W.-Indië).
Zie: Jewish Encyclopaedia I, 658; K a y s e r l i n g , Bibliotheca Espagñola
Portugueza Judaica (Straatsburg 1890), 13; J.S. da S i l v a R o s a , Gesch. der
Portugeesche Joden te Amsterdam (Amsterdam 1925), 31.
Zwarts

[Antwerpen, Jacques van]
ANTWERPEN (Jacques v a n ), geb. te Antwerpen, data van geb. en overl. onbekend.
Hij wordt ook wel genoemd J a n t j e v a n V l a a n d e r e n en komt het eerst
voor in het najaar 1569, wanneer hij op de vloot der Watergeuzen dient. In Maart
1571 is hij de luitenant van Antoine des Pomereaulx, heer van Prouville, en een
vriend van den heer van Hembyze. Later schijnt hij zelf kapitein van een schip
geworden te zijn. Op 25 Juli 1571 plundert hij een schip uit Emden, en begin
November 1571 plundert ‘Jacob, frijbeuter’ weer een schip uit die stad. Op 9
November 1571 is hij volgens getuigenis van een gevangene vice-admiraal op de
vloot der Watergeuzen, die voor Dover ligt, en heeft het bevel over een schip van
130 last. In de eerste dagen van 1572 plundert hij met een paar andere Watergeuzen
aan de engelsche kust vier oldersumer Spanjevaarders; verder wordt zijn naam niet
meer genoemd.
Zie: A l t m e y e r , Les Gueux de Mer, 20; v a n V l o t e n , Nederl. Volksopstand
(1858) I, 325; Archief van Emden, Vrijbuitersschade Protokollen, jaar 1572;
H a g e d o r n , Ostfrieslands Handel und Schiffahrt, 243. Belgisch Rijksarchief,
verhoor van 9 November 1571.
Vogels

[Appeldoorn, Jacobus]
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APPELDOORN (Jacobus), ged. te Batavia 1669, gest. na 1713, zoon van
B a r t h o l o m e ü s A n d r i e s en van C a t h a r i n a L a u t t e n b a c h . Hij trad in
1700 in dienst der compagnie en werd in 1704 als javaansche tolk met Jacob Jan
Cretieau en met den javaanschen kapitein Soetawangsa en eenige militairen naar
Djampang, het landschap beoosten de Wijnkoopsbaai, gezonden. Deze expeditie
had een geheel politieke bedoeling, wat ook blijkt uit den last aan den leider verstrekt
‘om de noodige en vereyste redressen op onze approbatie te doen’. In 1707 ging
hij met den vaandrig Adriaan Westplate ter inspectie naar de bataviasche
bovenlanden om ‘bij de javaansche hoofden te vernemen na den staat der
indigoplantagie en van het cattoene garen item tegens wat tijd en hoeveel ijder
negorije wel staat herwaarts aan te brengen’. Uit hun
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rapport van 23 November 1707 blijkt, dat zij vooral op indigo aandrongen en dat tot
hun taak ook de vereffening van geschillen gerekend werd. In 1708 kwam zijn
benoeming af tot ‘opsigter over het afkomend beestiael uijt het gebergte’ en zijn
bevordering tot vaandrig; waarna in 1710 die tot luitenant volgde wegens zijn ‘hulpe
en assistentie omtrent d'affaires van den inlander onder de Ed. heer van der Horst,
waaraan al veel rusie (d.w.z. drukte) en moeijte en ook eenigh uijtterlijck fatsoen
nodig is’. Blijkens het dagregister van 1711 keerde hij 6 Nov. van dat jaar terug van
een reis naar de Zuidzee, een tocht door den reislustigen G.-G. Abr. van Riebeeck
(1709-13) georganiseerd ‘waarbij zij de koffietuinen op alle groote en kleine negorijen
gevisiteerd en wel bevonden hebben’. Het laatst wordt zijn naam genoemd door
Valentijn in diens beschrijving der begrafenis van van Riebeeck, dus in 1713.
Hij was gehuwd met C a t h a r i n a B a r t r a m , die hem vele kinderen geschonken
heeft.
Zie: V a l e n t i j n , Oud en Nieuw O.-I. IV; d e H a a n , Priangan (Batav. 1910).
Bartelds

[Appelius, Jean Henry]
APPELIUS (Jean Henry), geb. te Tecklenburg in Westfalen Juli 1734, overl. te
Hattem 3 Dec. 1803, studeerde te Groningen, waar hij 25 Oct. 1749 als student
werd ingeschreven.
Hij werd in 1765 predikant te Varik en in 1781 te Hattem, waar hij zich bij de
patriotten, welke aldaar en te Elburg de meerderheid uitmaakten, aansloot. Nadat
in Sept. 1786 de stadhouderlijke partij in deze stadjes weder aan het roer kwam en
sedert Sept. 1787 tegen de patriotten energieke maatregelen werden genomen,
werd hij gevangen gezet en in 1788 gevonnist. Zeker was de straf, die op hem werd
toegepast bij de afzetting uit zijn ambt, zeer merkwaardig: hij werd door de Staten
van Gelderland veroordeeld tot een boete van 50 zilveren dukaten en om in de
hattemsche kerk een boetpredikatie te houden.
In Jan. 1795 werd hij te Hattem opnieuw predikant en hij bleef dit tot zijn overlijden.
Hij huwde A.E. R i e g e r , die hem overleefde.
Ramaer

[Appelmans, Melchior]
APPELMANS (Melchior), dominikaan van het klooster te 's Hertogenbosch, dat
naar Mechelen werd overgebracht 1652, overleed in zijn klooster aldaar als jubilarius
27 Febr. 1704. Hij heeft 41 jaar lang in Noord-Holland gewerkt als missionaris te
Goorn, Avenhorn en omstreken. 1670 was hij 40 jaar oud en 12 jaar in de missie
van Goorn.
Hij werd door iedereen bemind wegens zijn zachtzinnig karakter. Om zijn hoogen
ouderdom keerde hij weer naar het klooster te Mechelen, waar hij stierf.
Zie: B. d e J o n g h e , Belgium Dominicanum (Brux. 1719), 311; Bijdr. bisdom
Haarlem V, 118, XXIII, 215; Archief Utrecht IX, 57; XLIX, 171.
Fruytier

[Arendael, Johan van]
ARENDAEL (Johan v a n ), heer van Well (Lb.) en Rheidt, overl. omstreeks 1479,
zoon van Roelman (die volgt) en A l e i d i s v a n B e r g h - T r i p s , werd 1450 en
29 Sept. 1473 met Well beleend, in 1451 met Meerssenhoven en in 1454 met Rheidt.
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In 1447 Dinsdag na Zondag Reminiscere, gaven hij en zijn echtgenoote aan Hendrik
Schnell, hun kamerdienaar, Mechtildis van Arendael, Johan's natuurlijke zuster, tot
vrouw, met twee morgen land tusschen de Hyldert en Elplar; 31 Oct. 1449 is hij
getuige van Arnold, hertog van Gelder, toen deze verklaarde, dat Johan van
Broeckhuysen, heer van Loe en Geisteren, zijn raad en erfhofmeester in het land
van Gelder, over de inkomsten uit de ambten Goch en Kessel rekenschap heeft
afgelegd; 8 Sept. 1452 verpandde
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hertog Arnold aan hem het drost- en voogdambt van de stad Gelder. Johan van A.
streed in den slag van Sand bij Straelen (23 Juni 1468); hij bezocht jaarlijks het
klooster der reguliere kanunniken aldaar; toen in 1453 te Gelder de pest heerschte,
verbleef hij tijdelijk op zijn kasteel te Well (Lb.). In 1463 daags na St. Martinusdag
(12 Nov.) schonken hij en zijn gemalin aan de zusters Augustinessen het terrein te
Well, waarop die religieusen zich kort te voren gevestigd hadden, en gaven daarom
vrijdom van schatting en belasting. Wij leeren Johan van Arendael kennen als een
vervaarlijk roofridder, die van uit zijn burcht Rheidt de luiksche en keulsche
kooplieden belaagde. Toen hij in 1464 twee burgers van Luik had gevangen
genomen, trokken de Luikenaars in grooten getale omtrent O.L.V. visitatio (2 Juli)
1464 naar Rheidt, belegerden het kasteel aldaar, dat zij innamen en met den grond
gelijk maakten. Ridder Johan nam de vlucht, liet 130 man te Rheidt achter, belovende
hen binnen acht dagen te ontzetten, maar verklaarde later hen niet te kunnen helpen.
Wij vinden hem het laatst vermeld 6 Aug. 1477, toen hij bekende, dat Catharina,
hertogin van Gelder en Gulik, in naam van hertog Adolf van de vier hoofdsteden en
van de stad Venlo betaling ontvangen heeft van 3200 rijnsche gulden, die op het
drostambt van Gelder gevestigd waren. Hij was gehuwd met B e a t r i x v a n
R h e i d t , vrouwe tot Rheidt, dochter van Gerard en Beatrix, welke in 1465 en 1479
den tocht ontving van 50 frankrijksche schilden, jaarlijks op St. Andreasdag te beuren
uit de heerlijkheid Well. Zijn kinderen waren A d r i a n a , erfdochter van Rheidt,
gehuwd met Willem van Nesselrode - Stolberg; A l e i d i s , kreeg het cuycksche deel
der heerlijkheid Well, was gehuwd met Jan van Buren, heer van Arcen, zoon van
Jan en Maria van Gelder; B e a t r i x , echtgenoote van Jan Stael van Holstein en in
tweede huwelijk van Gerard van der Leijen, kreeg het zutphensche deel, waarmede
zij 3 Aug. 1479 werd beleend; J o h a n n a kreeg het derde (geldersche) en
voornaamste deel, waarbij het slot, waarmede zij reeds door transport haars vaders,
welke zij tochtte, in 1465 was beleend; zij huwde met Hendrik van Bylandt (dl. IV,
kol. 379).
Zie: A.F. v a n B e u r d e n , Het oudste Cartularium der heerlijkheid Well
(1363-1463) in Limburg's Jaarboek (1906), 124-125, 128-130; J a n V e r z i j l ,
Geslachtslijst der heeren van Well (Lb.); J o s . H a b e t s , Huis en burcht
Meerssenhoven in Publ. de la soc. hist. et arch. dans le duché de Limbourg (1871),
102, 104-105; J o s . M.H. E v e r s e n , Eene bijdrage tot de geschiedenis der Heeren
van het adellijk huis van Meerssenhoven onder de voormalige heerlijkheid van
Itteren gelegen in Maasgouw (1904), 78; H e n r i d e l'E s c a i l l e , Les fiefs du Haut
quarlier de la Gueldre in Publ. de la soc. hist. et arch. dans le duché de Limbourg
(1894), 246-247; Maasgouw (1899), 4; F r i e d r i c h N e t t e s h e i m , Geschichte
der stadt Geldern, 146, 154; over de belegering van Rheidt: Maasgouw (1899), 30;
E c k e r t z e n N o e v e r , Die Benedictiner-Ablei München-Gladbach (Köln 1853),
270; J o s . H a b e t s , Chronijk der landen van Overmaas en aangrenzende gewesten
door een inwoner van Beek bij Maastricht in Publ. de la soc. hist. et arch. dans le
duché de Limbourg (1870), 204-206; Cronica van der H. Slad Collen, 316;
M e r i n g s , Burgen, 124; Maasgouw (1890), 94; De slotbewoners van Well in De
Nedermaas (Mei - Juni 1927), 126-127.
Verzijl

[Arendael, Roelman van]
ARENDAEL (Roelman v a n ), heer van Well (Lb.), overl. omstreeks 1447, zoon van
Salen-
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tin (die volgt) en van M e c h t i l d i s v a n B r o e c k h u y s e n , werd in 1401 en 1428
met een derde deel der heerlijkheid Well ((Lb.) beleend. In 1391, Zondag na
H.Sacramentsdag, legden de zonen van Albert van Honsseler, Karel, Loef Hendrik
en Goswin van H., de verklaring af, dat zij geheel en al gescheiden en gedeeld
hebben met Roelman van Arendael van alle zaken op datum van den brief in de
heerlijkheid Well (Lb.). Op Sint Antoniusdag 1398 gaven hij en zijn vrouw, toen heer
van Well (Lb.), aan de gebroeders Goossen en Jan van Bergen zes morgen land,
gelegen op den Boedonk te Bergen. Hij vereenigde de heerlijkheid Well, waarvan
hij het geldersch deel reeds bezat, in zijn hand, door een schikking met de van
Honsseler's, zoodat hij in 1401 ook het cuycksche en zutphensche leen kreeg. In
de geldersche twisten ten tijde van hertog Adolf koos hij diens partij, welke hij later
verliet en eindelijk weer bijviel. 19 April 1436 onderteekende hij met andere edelen
het verbond der steden en edelen tegen Arnold, hertog van Gelder; 25 April 1441
droeg hij met zijn vrouw het goed Daill aan het klooster Gaesdonck over. Hij was
gehuwd met A l e i d i s v a n B e r g h - T r i p s , vrouwe van Meerssenhoven, dochter
van Dirk en eene de Fraipont, uit welk huwelijk twee zonen: S a l e n t i n , heer van
Arendael en Johan (zie hiervoor).
Zie: A.F. v a n B e u r d e n , Het oudste Cartularium der heerlijkheid Well (Lb.)
(1363-1463) in Limburg's Jaarboek (1906), 124, 128-129; J a n V e r z i j l ,
Geslachtslijst der heeren van Well (Lb.); De slotbewoners van Well in De Nedermaas
(Mei - Juni 1927), 126.
Verzijl

[Arendael, Salentin van]
ARENDAEL (Salentin v a n ), heer van Well (Lb.), overl. omstreeks 1398, zoon van
R o e l m a n , heer van Arendael (bij Sintzig) en van C h r i s t i n a v a n M y r l a e r ,
bezat de halve heerlijkheid Arendael, bezat in 1373 ⅓ deel van Well (Lb.), kocht 2
Febr. 1382 ⅓ deel van Sibert van Blitterswijck, komt op St. Matheusdag 1376 in
een akte voor met Jacob, heer van Myrlaer, en Sibert van Blitterswijck. Zaterdags
na St. Antonius 1381 geven Hendrik, heer van Arendael, en Salentin van Arendael,
heer van Well (Lb.), gebroeders, te kennen, dat hun moeder Christina van Myrlaer
hun toegescheiden heeft van alle goederen en schulden die hun vader Roelman,
heer van Arendael, bij zijn dood nagelaten heeft. In 1384, Donderdag na Zondag
Reminiscere in de vasten, verpandde hij het huis en de heerlijkheid Well (Lb.) aan
zijn zwager Rutger van Alpen voor 400 oude gouden schilden. Op Sint
Walburgisavond 1384, bekende dezelfde, dat Salentin van Arendael hem de 400
oude schilden betaald heeft, die hij geleend had op de heerlijkheid Well (Lb.). Op
Sint Joannes geboortedag (24 Juni) 1387, verklaarden de schepenen van Well (Lb.),
dat voor hen is gekomen Salentin van Arendael, heer van Well (Lb.), die vroeg of
zij schatvrij waren en aan zijn voorzaten geen schatting betaald hadden, waarop zij
antwoordden, dat zij schatting betaalden van den tijd af, dat men die boven en
beneden op het land betaald heeft. Hij was gehuwd met M e c h t i l d i s v a n
B r o e c k h u y s e n . Zijn zoon Roelman (zie vorig artikel).
Zie: A.F. v a n B e u r d e n , Het oudste Cartularium der heerlijkheid Well (Lb.)
(1363-1463) in Limburg's Jaarboek (1906), 121-127, 130; M.J. J a n s s e n ,
Geschiedkundige aanteekeningen over de heeren van Meerlo (Lb.) in Publ. de la
soc. hist. et arch. dans le Limbourg (1912), 239; J a n V e r z i j l , Geslachtslijst der
heeren van Well (Lb.).
Verzijl
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[Arendonck, Mr. Adriaan van]
ARENDONCK (Mr. Adriaan v a n ), doopte 6 Febr. 1528 als pastoor van de St.
Geertruikerk te Bergen op Zoom den bekenden Jan IV van Glimes en 18 Mei d.a.v.
schonk hem diens vader een kanunniksprebende in die kerk. Bij de plechtige
teraardebestelling van Ant. van Glimes op 13 Juli 1541 sprak hij de lijkrede uit.
Persoonlijk vervulde hij zijn pastoreele plichten. Zijn sterfdag is mij onbekend.
Taxandria XXIX (1922), 41, XXX, 56.
Juten

[Arias, Joseph Semach of Sameh]
ARIAS (Joseph Semach of Sameh) is een figuur uit de marranenliteratuur van het
laatste kwart der 17de eeuw. Hij was kapitein bij het spaansche leger te Brussel,
doch daar hij tot den dichterkring van den dramaturg Joseph Penso (dl. VI, kol.
1105) behoorde en adjudant was van kolonel Nicolas Olivier y Fullano (dl. VII, kol.
456) en zoowel te Brussel als in verscheiden hollandsche steden als vriend van den
dichter de Barrios bekend is, wordt hij tot den
amsterdamsch-spaansch-portugeesch-joodschen dichterkring gerekend. Bekend
is hij door zijn Respuesta de Josepho contra Apion Alexandrino traduzida por el
Capetan Joseph Semah Arias (Amsterdam David de Castro Tartas 1687, 300 pp.
o

in 8 ), een spaansche vertaling van Josephus' Contra Apion, opgedragen ann ‘al.
doct. señor Yshac Orobio de Castro, Catedratico de Medicina en la Universidad de
Sevilla, y en la de Tolosa, Professor, Medico y Consejero del Rey de Francia’ (zie
over Orobio dl. VI, kol. 1082), voorzien van een approbatie van den amsterdamschen
opperrabbijn Isaac Aboab da Fonseca.
Zie: Jewish Encyclopaedia (New York, Londen 1902) II, 91.
Zwarts

[Arnoldi, Tiberius]
ARNOLDI (Tiberius) was de zoon van M i c h a ë l A r n o l d i , laatstelijk predikant
te Haarlem, en S j o u k e T a e c a m a van Leeuwarden. Hij werd na zijn academische
studiën in 1718 predikant te Princenhage, daarna in 1722 te Katwijk a/R. en in 1726
te Dordrecht, van waar hij reeds in April 1728 naar Haarlem vertrok, waar hij door
zijn vader 9 Mei bevestigd werd. Hij overleed 8 Jan. 1741, den roem nalatende, een
der geleerdste predikanten van zijn tijd geweest te zijn. Geschriften heeft hij niet
uitgegeven.
Zie: S c h o t e l , Kerk. Dordr. II, 316-320.
van Dalen

[Asbeck Thoe Bergen en Munsterhausen, Gerrit Ferdinand baron
van]
ASBECK THOE BERGEN EN MUNSTERHAUSEN (Gerrit Ferdinand baron v a n ),
geb. te Wirdum, gemeente Leeuwarderadeel 30 Sept. 1764, overl. te Leeuwarden
4 April 1836, was de zoon van G.M. van Asbeck en S.B. van Cammingha. Hij was
ritmeester in het regiment Oranje-Friesland van 1789 tot de omwenteling van Jan.
1795, toen dit ontbonden werd. Onder de Bataafsche republiek was hij ambteloos,
maar koning Lodewijk benoemde hem 8 Mei 1807 tot kwartierdrost te Leeuwarden
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en 14 Nov. d.a.v. tot lid van den Staatsraad. Hij ging toen te 's Gravenhage wonen
en werd 22 Dec. 1808 benoemd tot directeur-generaal van de Koninklijke pupillen
en kommandant en chef van de etablissementen, ressorteerende onder het
departement van oorlog. Tevens werd hij staatsraad in buitengewonen dienst. Deze
betrekkingen werden kort na onze inlijving bij Frankrijk opgeheven. Zeker een ambt
van geheel anderen aard viel hem nu ten deel, daar hij 21 Oct. 1811 benoemd werd
tot maire van het eiland Ameland. De naam dier betrekking werd na onze bevrijding
8 Jan. 1814 veranderd in schout.
Hij werd 29 Aug. 1814 benoemd tot lid der Provinciale Staten van Friesland voor
de ridderschap van Achtkarspelen. Onder ontslag uit
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deze betrekking werd hij 1 Sept. 1815 lid der Eerste Kamer. Hij bleef dit tot zijn
overlijden.
Toen 29 Juni 1816 het geheele bestuur van Friesland gereorganiseerd werd,
werd van Asbeck eervol ontslagen als schout. In 1814 werd hij opgenomen in de
ridderschap van Friesland, in 1822 werd hem de titel baron toegekend.
Hij huwde 28 Sept. 1788 P e t r o n e l l a A g a t h a v a n P l e t t e n b e r g , geb.
9 Oct. 1765, overl. 6 Maart 1843, bij wie hij een zoon (dl. I, kol. 186) en vier dochters
had.
Ramaer

[Asch, Joannes]
ASCH (Joannes) of A s z , kartuizer, overl. te Roermond 1580. Hij was geprofest
monnik van het kartuizerklooster Betlehem te Roermond. Toen op 23 Juli 1572 deze
stad werd ingenomen door de troepen van den Prins van Oranje, richtten deze een
bloedbad aan onder de kloosterlingen en geestelijkheid. In de chartreuse aan de
Swalmerstraat vonden 9 monniken en 3 leekebroeders den dood, terwijl andere
leden van het convent ernstige mishandelingen hebben ondergaan. De prior, Joachim
van Tongerloo (dl. IV, kol. 1279), had in der haast het grootste deel der
kloostergemeente in de kerk rondom het altaar verzameld. Hier maande hij de zijnen
aan tot standvastigheid, en daar den kloosterlingen geen tijd meer was gelaten, om
ieder in het bijzonder biecht te spreken, ontvingen zij na een openbare belijdenis
de absolutie, Onmiddellijk daarop volgde de verschrikkelijke slachting in de kerk.
Roepende om geld en kostbaarheden werden door de soldaten achtereenvolgens
de paters Hendrik Wellen (dl. VI, kol. 1310), Willem Wellen (dl. VI, kol. 1310) en
Joannes van Luik (zie art.) afgemaakt. Vervolgens dreigden zij Joannes Leewis (zie
art.) te dooden. Toen Joan nes Asch en Joannes Gressenich dit zagen, trachtten
zij door goede woorden dezen te redden. Joannes Leewis ontving een doodelijken
dolksteek in de borst, en thans was het hun beurt.
Joannes Asch viel, aan den linkerarm gewond, op den grond en ontving toen
twee of drie stokslagen op het hoofd. Toen een der soldaten hem nog biddende de
lippen zag bewegen, schopte hij zich hem tweemaal in het gezicht met de woorden:
‘Soo gy boosen monnick en hout noch niet op te bidden’. Een duitsch edelman, die
later Dom Joannes in dezen toestand vond, kreeg medelijden en bracht hem in een
woning, zoodat hij zich aan verdere mishandelingen kon onttrekken.
Ten gevolge van het doorgestane leed stierf de prior van het klooster, Joachim
van Tongerloo, op 9 Sept. 1572. Thomas Winckelmann, prior van het
kartuizerklooster te Keulen en visitator der Rijnprovincie, werden nu door het bestuur
der Orde als administrator de belangen van de verwoeste chartreuse te Roermond
opgedragen. Van Keulen uit werd de wederopbouw van dit klooster daarop krachtig
gesteund. Het generaal kapittel der Grande Chartreuse benoemde in het voorjaar
van 1574 Joannes Asch als rector van het convent te Roermond. In 1576 volgde
zijn benoeming tot prior. Het zou echter nog jaren duren, aleer zijn convent weder
eenigszins de ramp van 1572 te boven wist te komen. Na zijn overlijden werd Dom
Joannes in het bestuur opgevolgd door Dom Leonardus van Luik (zie art.).
Zie: Cartae Capituli Generalis Ordinis Cartusiensis (ms. Certosa del Galuzzo,
Florence); L. S u r i u s , Commentarius brevis rerum in orbe gestarum, ab anno
salutis MD usque in annum MDLXXIII (Colon. 1579); A. H a v e n s i u s , Historica
relatio duodecim martyrum Cartusianorum qui Ruremundae in Ducatu Geldriae
agonem suum feliciter compleverunt (Colon. 1608; Gand.
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1608); G. H e s s e O.F.M., De Martelaren van Roermond, een bronnenstudie in
Limb. Jaarb. 1911, XVII; J o s . H a b e t s , Gesch. bisd. Roermond I, 66, vlg., II, 714
vlg.; K r o n e n b u r g , Neerlands Heiligen in later eeuwen I, 149 vlg.; De Nieuwe
Koerier van 15, 22, 25, 29 Juli en 5 Aug. 1922, artikelen bij de 350-jarige herdenking
van hun marteldood, door J.D.D. K e u l e r s , P.J.M. v a n G i l s , P. A l b e r s S.J.,
A.F. v a n B e u r d e n , W. G(o o s s e n s ), e.a.
Scholtens

[Asseldonk, Anna]
ASSELDONK (Anna), geb. te Erp N.-Brabant, begijntje in het Groot Begijnhof te
Leuven, stichtte 16 Juli 1638 eenige beurzen voor kinderen van beiderlei geslacht
voor de studie der humaniora, filosofie, theologie, mitsgaders voor het onderwijs
van meisjes. De behoeftige bloedverwanten der stichteres en arme weeskinderen
of minvermogenden van Erp, Vechel, St. Oedenrode en de Meijerij hadden de
voorkeur. De pastoor van het begijnhof Henricus van de Ven, uit Bakel, licentiaat
in de theologie, vermeerderde deze stichting aanmerkelijk. De stichting, welke 1864
nog 2924 franken opbracht, was toevertrouwd aan de bestuurders der godshuizen
te Leuven en aan een bloedverwant der stichteres. Sinds de wet op de
beurzenstichtingen in België is het beheer aan de provinciale commissie van Brabant.
De stichteres schonk nog bovendien een woning voor begijnen op het leuvensche
hof.
Zie: Mémorial Belg. XI (1867), 564: Handboekje R.K. eeredienst XXVI (1872),
328; C o p p e n s , Nieuwe beschrijving bisdom 's Hertogenbosch I, 408; S c h u t j e s ,
Gesch. bisdom 's Hertogenbosch II, 256.
Fruytier

[Asser, Mozes Salomon]
ASSER (Mozes Salomon), geb. te Amsterdam Aug. 1754, gest. ald. 4 Nov. 1826,
was een der voormannen van de emancipatie der Joden in Nederland. Oorspronkelijk
voor den handel bestemd, ging hij zich nog op middelbaren leeftijd in de
rechtswetenschap bekwamen. Volkomen autodidact, legde hij zich voornamelijk op
het handelsrecht toe, waardoor hij de vraagbaak van den amsterdamschen handel
werd. Hoewel hij geen academischen graad bezat, werd hij daarna tijdens de
Bataafsche Republiek (1798) toch tot lid van het ‘Commité van Justitie’ te Amsterdam
benoemd, waaraan de nieuwe redactie en herziening der oude wetten der republiek
werd opgedragen, die moesten worden aangepast aan de bestaande fransche
wetgeving. Koning Lodewijk Napoleon droeg hem tot dit doel ook in 1808 gezamenlijk
met Johannes van der Linden en Arnoldus van Gennep de samenstelling van een
Ontwerp-wetboek van Koophandel op, welk werk volgens de Konst- en Letterbode
de algemeene goedkeuring van alle deskundigen heeft mogen wegdragen, en tot
grondslag verstrekt heeft aan de latere ontwerpen. Ook in de commissie van 1814
had Asser een actief aandeel. Zijn werk vormde de basis van het Wetboek van
koophandel van 1838, waarvan het grootste deel nu nog van beteekenis is.
Asser nam ook krachtig deel aan de stichting van de club ‘Felix Libertate’, waarin
een groepje jonge vooruitstrevende amsterdamsche Joden zich vereenigd hadden,
ten einde de emancipatie der nederlandsche Joden te verkrijgen, tot welk doel Asser
op 26 Maart 1796 zijn adres aan de Staten Generaal zond. Hij behoorde ook tot de
eerste leiders van de nieuwe amsterdamsch-joodsche Gemeente ‘Adath Jesurum’,
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waarvan de leden zich van de bestaande gemeenten hadden afgescheiden, die
hen te conservatief en te weinig vooruitstrevend waren. Zoo stond hij met zijn zoon
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Carel of Carolus (zie deel III) tegen den wil van het overgroote deel der Joden, die
zulks niet begeerden, aan het hoofd van de emancipatiebeweging der nederlandsche
Joden, welk streven hij in 1796 met succes bekroond zag.
Zie: M. R o e s t in Israelitische Letterbode I, II (uit familie-aanteekeningen);
Algemeene Konsten Letterbode 1836 II 163; Diskoersen (joodschduitsch) over de
twisten der beide gemeenten; H. I t a l i e , Over de Societeit Felix Libertate en wat
zij voor de Emancipatie der Joden heeft gedaan in Oud- Holland Jrg. 16 (1898)
(1-3); S. S e e l i g m a n n , De emancipatie der Joden in Nederland (Amsterd. 1913)
en J a c . Z w a r t s , Hoofdstukken uit de Geschiedenis der Joden in Nederland
(Zutphen 1929) (met portret).
Zwarts

[Asten, Franciscus van]
ASTEN (Franciscus v a n ), geb. te Asten (N.B.) 1542, overl. 2 Aug. 1574 te Dillingen.
19 Febr. 1563 trad hij in de Sociëteit van Jezus en vertrok anderhalf jaar later naar
Friesland, om daar onder leiding van pater A n d r e a s B r u i j n s m a of B o c c a t i u s
een college te openen. Ondanks een bevelschrift van Philips II aan de friesche
regeering om Bruijsnma geen moeilijkheden in den weg te leggen bij de oprichting
der scholen, had deze toch den kamp moeten opgeven tegen de friesche
onverzettelijkheid. Toen richtte hij een school op te Woudsend in een verlaten
klooster der Carmelieten, waar v. Asten als leeraar optrad. Wegens de slechte
ligging werd de school naar IJlst verplaatst, waar zij tot Dec. 1566 bleef. Den 12en
April 1567 keerde v. Asten naar Keulen terug en was sindsdien in Zuid-Duitschland
werkzaam.
Zie: Jaarb. Alb. Thijm 1903, blz. 137-149.
Kleijntjens

[Athenis, Arnoldus]
ATHENIS (Arnoldus), kartuizer, overl. bij Edingen in 1594 of 1595. Hij was geprofest
monnik van het kartuizerklooster ‘Het Hollandsche Huis’ buiten Geertruidenberg,
waar hij omstreeks 1539 het kleed van Sint Bruno had aangenomen. In dit huis heeft
hij de ambten van sacrista en van procurator bekleed. Als procurator heeft hij in de
troebelen der 16de eeuw zeer vele moeilijkheden moeten doorstaan. Zijn optreden
voor de rechten en bezittingen van het convent bracht hem dikwijls in gevaren. Toen
in 1573 de stad door den Prins van Oranje was genomen, moesten de monniken
uitwijken. De chartreuse werd verwoest en de kloostergoederen werden
geconfiskeerd. Hij verkreeg nu een gastvrije cel in het kartuizerklooster te Herne bij
Edingen. Gedurende 36 jaren is hij kartuizer geweest.
Zie: L. l e V a s s e u r , Ephemerides Ordinis Cartusiensis I (Monstrolii 1890), 344.
Scholtens

[Aubrée, René François Jean]
AUBRÉE (René François Jean), geb. te Rennes (Ille-et-Vilaine) 23 Juni 1763,
gesneuveld bij het beleg van Sarragossa 1 Dec. (1 Nov. ?) 1808, was een zoon van
R e n é A n t o i n e A u b r é e d e l a P o r t e , procureur bij het parlement van Brest
en van J e a n n e M a d e l a i n e B i g o t . Hij trad 10 Sept. 1791 in dienst bij het 1e
bataillon d'Ille-et-Vilaine, dat eerst deel uitmaakte van de 31e, later (20 Febr. 1796)
geworden 42e halvebrigade. 13 October 1792 was hij luitenant-kolonel, 1 nivose
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an II (21 December 1793) chef de brigade (kolonel), in welken rang hij, met zijn
halve-brigade ingedeeld bij de 2e divisie (Moreau) van het Noorder-leger (Pichegru)
in Juli 1794 in Staats-Vlaanderen ons land betrad, waarin hij gebleven is tot den
afloop van den engelsch-russischen inval in 1799. In Mrt. 1795 vervolgt hij onder
V a n d a m m e de Engelschen in het oosten van ons land; 7 Mrt. is zijn halve-brigade
in de omstreken van Noord-
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horn. In het eind van 1795 en het begin van 1796 maakt deze (toen nog de 31e)
deel uit van de brigade-Laurent, die tot in de omstreken van Dusseldorf werd
afgezonden, ter bezetting van veroverde landstreken en om het verband te
onderhouden tusschen het Rijn- en het Sambre-en-Maas-leger. In Juni 1796 in ons
land teruggekeerd, werd zij aanvankelijk in Grave, Nijmegen en de IJsselvestingen
gelegerd; en 1798 is zij ingedeeld bij de 3e divisie, die Zeeland en
westelijk-Noord-Brabant bezette. Vóór den aanvang van den veldtocht in
Noord-Holland in 1799 lagen de drie bataljons van de 42e halve-brigade verspreid
over de garnizoenen den Haag, Utrecht en Woerden en heeft Aubrée zijn standplaats
in Utrecht. Zijn bataljons zijn de eerste fransche troepen geweest, die, toen de
landing der 1e afdeeling van het engelsche leger gelukt was, en Daendels besloten
had, uit de Zijpe terug te trekken naar een stelling, om Amsterdam te dekken, bij
gedeelten achtereenvolgens tot ondersteuning van de bataafsche divisie in
Noord-Holland oprukten. Den 29en Augustus tusschen 9 en 11 uur waren twee
bataljons der 42e halve-brigade, in schuiten van den Haag en Utrecht vervoerd, te
Haarlem aangekomen met generaal Gouvion, die Aubrée zelf naar Daendels afzond,
om te trachten, dezen van zijn voorgenomen terugtocht te doen afzien.
Onverrichterzake van die zending teruggekeerd, werd Aubrée den 30en met een
zijner bataljons en een paar stukken geschut naar Alkmaar gezonden, om althans
die plaats vast te houden. Spoedig werden hem zijn beide andere bataljons ter
versterking nagezonden; en Daendels, die van den opperbevelhebber, den franschen
generaal Brune, stelligen last had ontvangen, om zijn terugtocht niet verder voort
te zetten, deed zijn divisie stelling nemen achter de ringvaart van den Schermer.
Toen allengs meerdere fransche troepen aanrukten, werd aan Aubrée het dorp
Bergen als standplaats zijner halve-brigade aangewezen.
Bij den aanval op de Zijpe (10 September) gelukte het Aubrée, evenmin als aan
de bevelhebbers der andere colonnes, de sterke stelling, waarin de Engelschen
gelegerd waren, op het hem aangegeven punt te forceeren. In den slag van Bergen
(19 Sept.) werden zijn bataljons in den eersten overweldigenden aanloop der Russen
uit dit dorp teruggeworpen; maar in het tweede gedeelte van dien gedenkwaardigen
strijd wierpen zij met andere troepen de Russen evenzeer uit dit dorp terug en
dwongen zij hen weder achter hun verschansten dijk toevlucht te zoeken. Met den
toenmaligen commandant in Bergen, generaal Gouvion, die tot divisie-generaal
werd bevorderd, werd Aubrée ‘op het slagveld’ den rang van brigade-generaal
toegekend. Ook in de daarop volgende slagen bij Alkmaar (2 October) en bij
Castricum (6 October) bleef hij - als brigade-generaal ingedeeld bij de divisie-Gouvion
- zich onderscheiden. In het bericht over den laatsten slag meldde Brune aan den
franschen minister van oorlog o.a.: ‘Les
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généraux Gouvion, Rostollant, Vandamme, Bonhomme, Aubrée, Simon, Malher et
Durutte ont déployé des talents auxquels je dois le gain de la bataille.’
Toen de veldtocht een einde had genomen met den aftocht van het
engelsch-russische leger, vertrok Aubrée naar het Rijnleger. Na in het jaar X korten
tijd op non-activiteit te zijn gesteld, heeft hij eerst eenige sedentaire commando's
in Italië waargenomen; later streed hij weder in het leger van Dalmatië tegen de
Russen en Montenegrijnen, in 1808 stond hij aan het hoofd eener brigade aan de
fransche kust, waarna hij werd ingedeeld bij het 3e korps van het leger in Spanje
en den 1en December van dat jaar vóór Saragossa sneuvelde.
De veldtocht in Noord-Holland is als commandant van een der bataljons van de
42e halve-brigade ook bijgewoond door een jongaren broeder van René, n'.
A l e x a n d e r A u b r é e (1767-1815), die sinds 10 Sept. 1791 het krijgsmansberoep
had gekozen, in verschillende landen aan den oorlog deelnam, den 15en Aug. 1809
verheven werd tot baron de l'Empire en als kolonel van het 11e regiment infanterie
(in de 19e divisie, 6e legerkorps) te Waterloo doodelijk gewond werd, waarna hij
den 26en Juni 1815 aan zijn wonden bezweek.
Zie: L i e v y n s , V e r d o t e t R é g a t , Fastes de la Légion d'honneur (Paris
1844) IV, 407; R o b i n e t , R o b e r t e t l e C h a p l a i n , Dictionnaire historique et
biographique de la Révolution et de l' Empire (1789-1815) (Paris s.d.) I, 64; F.H.A.
S a b r o n , De oorlog van 1794-95 op het grondgebied van de Republiek der
Vereenigde Nederlanden (Breda 1892) I, 75 (waar hij onder den naam van d'Aubrée
voorkomt); voorts de verschillende werken over de landing der Engelschen en
Russen in Noord-Holland, waarvan een opgave voorkomt in De Militaire Spectator
(1891), 31-38.
Koolemans Beijnen

[Auerbach, Abraham ben Isaac]
AUERBACH (Abraham ben Isaac), geb. te Kosfeld (begin 17de eeuw). Deze
Munstersche rabbijn bezocht in 1675 Amsterdam en kwam daar in aanraking met
Christoffel Bernard, die hem tot het christendom wilde brengen. In het hierop
gevolgde geloofsdispuut wist Abraham diens aanvallen op de joodsche religie echter
le ontzenuwen. Abraham schreef ook verschillende boetgebeden (Selichoth) en
verschillende joodsche zegeliederen na afwending van gevaar (Pizmoniem). Deze
uitgave bij Joseph Athias te Amsterdam in 1677 als brochure verschenen is zeer
zeldzaam en voorzien van verschillende approbaties van rabbinale autoriteiten,
zooals die van de vorige en toenmalige opperrabbijnen der hoogduitsch-joodsche
gemeente van Amsterdam, van die der portugeesche gemeente aldaar (n.l. Isaac
Aboab) en van rabbijnen uit Posen.
Zie: Jewish Encyclopaedia (New York, Londen 1901) I, 110.
Zwarts
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B.
[Baar, Mr. Antonius Johannes Hubertus van]
BAAR (Mr. Antonius Johannes Hubertus v a n ), geb. te Oorschot 30 Jan. 1816,
overl. aldaar 26 Jan. 1889, was de zoon van G.A. v a n B a a r en C.F.A. v a n
C u y c k . Na eenige jaren in het buitenland gestudeerd te hebben, werd hij 10 Aug.
1837 als student te Leiden ingeschreven en
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promoveerde hij aldaar tot meester in de rechten 17 Juni 1839 op een dissertatie
getiteld De interdictis.
Hij werd advocaat in zijn geboorteplaats en spoedig lid van den raad en wethouder.
Op 3 Sept. 1850 werd hij in het district Eindhoven gekozen
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tot lid der Provinciale staten van Noord-Brabant, en hij bleef dit tot zijn overlijden.
Op 30 Maart 1856 werd hij benoemd tot kantonrechter te Oorschot, hij nam in Mei
d.a.v. ontslag als wethouder. Bij de verkiezing voor de Tweede Kamer in het district
Tilburg op 8 Juni 1869 was hij candidaat der liberale partij tegenover het aftredende
clericale lid, maar hij werd niet gekozen. Vier jaren later was hij van meening
veranderd, want hij werd door de clericale partij tegenover het aftredend lid Bots
(dl. II, kol. 231) in het district Eindhoven candidaat gesteld en 10 Juni 1873 gekozen.
Het hielp Bots niet, den kiezers mede te deelen, dat hij even clericaal was en dat
beiden bekeerde liberalen waren, de meerderheid gaf aan van Baar de voorkeur.
Hij bleef kamerlid tot zijn overlijden. Hij was in de Kamer een praatgrage gemoedelijke
oude heer, die veel van een grapje hield.
Op 31 Dec. 1875 werd hij opnieuw tot kantonrechter te Oorschot benoemd; ten
gevolge van het inkrimpen van het aantal kantons was zijn ressort eenigszins
uitgebreid. Ook dit bleef hij tot zijn overlijden.
Hij huwde M a r i a L u d o v i c a J o h a n n a v a n H e e s , geb. 21 Mrt. 1824,
overl. 24 Jan. 1868, bij wie hij 5 zonen had, en daarna 20 Juni 1871 C a t h a r i n a
F e r d i n a n d a C a r o l i n a V e r l i n d e n , overl. 27 Oct. 1913, bij wie hij geen
kinderen had.
Ramaer

[Backer, Carolus de]
BACKER (Carolus d e ), pater van de orde der Eremieten van Sint Augustinus,
doctor der theologie, geprofest in het klooster te Gent, overleed 7 September 1701
in de missiestatie zijner orde te Groningen. Hij had zijn theologische studie voltooid
te Rome door den doctorsgraad te behalen aan de universiteit de Sapientia. Daarna
was hij professor en directeur van het college van zijn klooster te Gent en tevens
procurator. Vervolgens was hij werkzaam als leeraar en regens der studiën in het
klooster te Leuven. 1667-70 bestuurde hij als prior het klooster zijner orde te IJperen,
dan te Antwerpen, Brugge en Leuven. Hij stond bekend als een welsprekend prediker
en werd om strijd gevraagd voor preeken bij buitengewone gelegenheden. Velen
raadpleegden hem om zijn bijzondere kennis van het kerkelijk recht. 1685 werd hij
als missionaris naar Groningen gezonden, waar hij met vrucht arbeidde totdat hij
overleed, 69 jaar oud, 49 jaar geprofest en 44 jaar priester.
Zie: Graf- en Gedenkschriften van Antwerpen IV, 279; K e e l h o f f , De Gesch.
van het klooster der Paters Eremyten Augustynen te Gent (Gent 1864), 250.
Fruytier

[Backer, Hyndrick de]
BACKER (Hyndrick d e ), geb. te Amsterdam. Hij woonde te Amsterdam in het
Hoefijzer, en huurde in 1567 met Thonis Cornelis Wisselaerz, later ook bij de
Watergeuzen, in Hoorn een boeier om er mede naar Noorwegen te zeilen.
Op 29 Mei 1568 wordt hij door Alva ingedaagd, en 30 Juni 1568 wordt de akte
uitgevaardigd, 7 Mei 1569 wordt hij nog eens met eenige andere burgers van
Amsterdam opgeroepen. Later voegde hij zich bij de Watergeuzen en was 1 April
1572 bij de inneming van den Briel.
Zie over hem: Notitie van Jan Bets Rodenburgh, 88 vo. - 92 vo., en Kroniek van
Stoffel Jansz., 239 vo., beide hs. in Gemeente-Archief van Amsterdam; B o r , Nederl.
Oorlogen, bijvoegsel I, 123; Konst- en Letterbode 1840, II, 185; Confessiënboek
1567-1572, 336.
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Vogels

[Baer, Paulus Antonius van]
BAER (Paulus Antonius v a n ), priester, geb. te Eindhoven 22 Oct. 1788, overleed
te Maastricht 22 Jan. 1855. Hij voltooide met glans de studie aan het groot seminarie
te Herlaar. Vóór zijn pries-
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terwijding, 20 Juni 1811, werd hij benoemd tot professor der filosofie. 9 Dec. 1811
ontving hij te Munster de priesterwijding. 1812 werd hij assistent te Asten en 1814
kapelaan te Schijndel. 1818 stelde de vicarius hem voor als professor der theologie
en procurator van het seminarie. 1821 werd hij pastoor te den Dungen en 1826 te
Waalwijk. Sinds 1830 was Maastricht wegens den troebelen tijd gesteld onder de
jurisdictie van den vicarius van 's Hertogenbosch. Deze benoemde 5 Febr. 1836
van Baer tot pastoor van Sint Servaas te Maastricht. Hij werd tevens commissaris
generaal voor geheel de stad en omstreken en was met bijzondere volmachten en
gezag bekleed tot 1841, toen het vicariaat van Limburg werd opgericht. Dan werd
hij deken van het zuidelijk deel van Maastricht. Hij nam ook de geestelijke verzorging
van het militaire hospitaal waar en bleef te Maastricht, terwijl de meeste andere
priesters van 's-Hertogenbosch vertrokken. Het overlijden, na een langdurige ziekte,
van den herder, bemind om zijn voorzichtige gematigdheid en onbegrensde
weldadigheid, werd zeer betreurd.
Zie: C o p p e n s , N. beschr. bisdom den Bosch I, 339, III, 270, IV, 308;
S c h u t j e s , Gesch. bisdom den Bosch V, 18; Kath. Nederl. stemmen (1855) XXI,
41.
Fruytier

[Bake, Simon]
BAKE (Simon), geb. te Rotterdam en er gedoopt 6 Febr. 1724, overl. te Rotterdam
27 Sept. 1772, zoon van J o h a n n e s G e r a r d u s en van J a n n i t j e v a n F i l p e .
Hij werd door een zeer bekend rotterdamsch chirurgijn, Johannes van Alphen
Gijsbertsz, opgeleid en deed als scheepsdokter in 1765 en 1766 aan boord van
hollandsche oorlogsschepen een reis naar de Middellandsche Zee, welke reis hij
beschreef in een nagelaten handschrift, dat tot titel draagt: Eenige byzonderheden
waargenomen op de Reyse na Algiers en andere Plaatsen in de Middellantsche
Zee met de fregatten van Oorlog: de Pollux en het Hoff St. Janskerke, onder het
commando van den WelEdel Gestrengen Heer Capt. J. van Gennip. Door Simon
Bake, eerste Chirurgijn op de voorn. schepen.
Hij had het geluk 8 Nov. 1765 den Dey van Algiers geneeskundige hulp te mogen
verleenen; een curieus verhaal hiervan komt voor in onderstaande courant.
Bake huwde te Rotterdam 7 Dec. 1755 met A d r i a n a v a n A l p h e n
(1721-1800), dochter van zijn leermeester J o h a n n e s en van A e f j e d e B r e e .
Uit dit huwelijk sproot een dochter.
Zie: F r . B e y e r i n c k , Feuilleton in Nieuwe Rott. Crt. 17 Maart 1928; Nederl.
Patriciaat XV (1925), 3.
Regt

[Bake, Mr. Charles François Guillaume de Menthon]
BAKE (Mr. Charles François Guillaume d e M e n t h o n ), geb. te Semarang 12 Juli
1841, overl. te 's Hertogenbosch 7 April 1906, zoon van Mr. Rudolph Willem Johan
Cornelis de M.B., die volgt, en van M a r i e D é s i r é T i s s o t .
Hij promoveerde in 1864 aan de universiteit te Utrecht tot doctor in de beide
rechten op stellingen, was van 1868-1871 subst. griffier bij de rechtbank te Almelo,
van 1871-1876 rechter in die rechtbank, van 1876-1883 rechter te Groningen, van
1883-1900 raadsheer in het gerechtshof te 's Hertogenbosch en sedert 1900
vice-president van dat gerechtshof.
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Hij huwde te Zwolle 15 Mei 1872 met E l i z a b e t h J a c o b a K o r t e n b o u t
v a n d e r S l u y s , geb. te Vollenhove 3 Juli 1851, dochter van D a v i d G e r a r d u s
en van J o h a n n a G e r h a r d a S l i c h t e n b r e e .
Hun zoon, Mr. R u d o l p h W i l l e m J o h a n
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C o r n e l i s d e M.B., is sedert 1908 rechter te 's Hertogenbosch.
Zie: ‘Wie is dat?’ bl. 316; Ned. Patriciaat VIII, 32 (de familie).
Regt

[Bake, Mr. Rudolph Willem Johan Cornelis de Menthon]
BAKE (Mr. Rudolph Willem Johan Cornelis d e M e n t h o n ), geb. te Zutphen 18
Mei 1811, overl. te Groesbeek 8 Nov. 1874, zoon van Willem Archibald Bake (dl.
III, kol. 56) en van M a r i a J o h a n n a v a n d e n W a l l .
Hij studeerde sedert 1831 te Leiden, ging na zijn promotie naar N.O.I. en werd
aldaar in 1838 gezworen klerk bij den raad van justitie van Soerabaya, 1840 klerk
bij het hooggerechtshof van N.O.I., in 1842 advocaat en procureur bij den raad van
justitie van Semarang, in 1846 te Soerabaya, in 1854 procureur bij het
hooggerechtshof in N.O.I. in verkreeg in 1860 zijn eervol ontslag. Hij repatrieerde,
was van 1860 tot 1864 nederl. consul te Leipzig en van April 1872 tot 30 Juli 1873
nederl. consul te Djeddah.
Hij gaf in het licht: De doorgraving der landengte van Suez en hare gevolgen voor
Nederland en zijne koloniën (Amst. 1857); Verhandelingen over den hedendaagschen
opstand in Britsch- Indië ('s Grav. 1858); Brief aan den Minister van Buitenl. Zaken
over Djeddah en Atchin, door B., ontslagen Consul te Djeddah (Gron. 1873). Behalve
deze geschriften gaf hij verscheidene brochures over vrijen arbeid op Java, over
verhooging van plantloon en andere O.I. aangelegenheden alsmede over de politiek
van den dag.
Hij huwde te Semarang 22 Juli 1839 met M a r i e D é s i r é T i s s o t , geb. op St.
Mauritius 2 Febr. 1820, bij wie hij o.a. vier zoons won, die allen gehuwd, den stam
hebben voortgezet. Zijn zoon Charles François Guillaume gaat hiervoor.
Zie: F r e d e r i k s e n v.d. B r a n d e n , Biogr. Wdb. Ned. Letterk., 32; Ned.
Patriciaat VIII, 31 (de familie).
Regt

[Bake, Herman Adriaan van den Wall]
BAKE (Herman Adriaan v a n d e n W a l l ), ged. te Zutphen 3 October 1809, overl.
te Utrecht 29 Juni 1874, zoon van Willem Archibald B. (dl. III, kol. 56) en van M a r i a
Johanna van den Wall.
Hij volgde P.C.G. Poelman op als muntmeester te Utrecht. Deze was van
1838-1840 waarnemend en van 1840-1845 effectief muntmeester geweest; zijn
muntmeestersteeken was een lelie. Toen nu v.d. W.B. in 1845 waarnemend
muntmeester werd, merkte hij - o.a. den rijksdaalder van 1845 - met het
meestersteeken van Poelman, doch met een parel op den band. In 1846 tot het
muntmeesterschap benoemd, nam hij tot teeken aan het zwaard, waarmee hij van
1846-1874 149 diverse munten heeft geslagen. In laatstgenoemd jaar overleden,
ging zijn functie over op T.H. Taddel, die in 1874 en 75 als waarnemend merkte met
een zwaard in scheede met klaverbladvormig ondereinde en als effectief
muntmeester 1875-1877 met de bijl, die weder bij H.A.L. v.d. Wall Bake als
waarnemend muntmeester met een * er naast wordt aangetroffen.
Herman Adr. v.d. W.B. huwde te Leiden 28 Sept. 1833 met Peggy Bake, geb. te
Leiden 25 Maart 1813, overl. te Amersfoort 4 Jan. 1892, dochter van Dr. Mr. J a n
en van E l i s a b e t h N i c o l i n e S a r a H o o g v l i e t . Uit dit huwelijk sproten zes
zoons, waarvan Rud. Will. Jan Corn. en Hugo Laurens Adriaan volgen.
Zie: Ned. Patr. VIII, 27; mededeelingen van W.F.K. Z w i e r z i n a .
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Regt

[Bake, Hugo Laurens Adriaan van den Wall]
BAKE (Hugo Laurens Adriaan v a n d e n W a l l ), geb. te Utrecht 7 Dec. 1856,
overl. te Arnhem 28 Maart 1909, zoon van Herman
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Adriaan v.d. W.B., die voorgaat, muntmeester te Utrecht 1846-1874, en van P e g g y
Bake.
In 1887 volgde hij P.H. Taddel aanvankelijk als waarnemend en in 1888 als
muntmeester op. Als waarnemend muntmeester merkte hij de door hem geslagen
munten, de 10 en 5 centsstukken van 1887, met een bijl (Taddel), waarnaasteen
sterretje; bij zijn definitieve benoeming nam hij de hellebaard tot muntmeestersteeken,
waarmede al onze munten, behalve de nikkelen stuivers, van 1888 tot 1909 zijn
gemerkt. Na opheffing van het Muntcollege trad Bake 1 Januari 1902 onder den
ouden titel van Muntmeester op als hoofd der directie van 's Rijks Munt. Dat de
practische zaken aan de Munt in die jaren zoo goed liepen, was hoofdzakelijk te
danken aan de uitstekende leiding van den heer Bake, wiens practischekennis en
bekwaamheid er toe leidden, dat de hoofden der departementen met hem steeds
op de meest aangename wijze samenwerkten.
Den 12. Sept. 1893 werd hij tot lid van den utrechtschen gemeenteraad gekozen.
Hier behoorde hij niet tot de leden, die veel deelnamen aan de beraadstagingen in
de openbare zitting, maar zijn groote kennis van technische zaken schonk aan zijn
woord groot gezag, zoo dikwijls onderwerpen op dat gebied aan de orde kwamen.
Zijn medeleden benoemden hem tot lid der commissie van bijstand in het beheer
van het electriciteitsbedrijf en van het trambedrijf. Ook maakte hij deel uit van de
commissie belast met het onderzoek van de bezwaarschriften der aangeslagenen
in de inkomstenbelasting en van de commissie voor het ontwerpen van een
werkliedenreglement, totdat ziekte hem noodzaakte zijn functiën neer te leggen.
Sedert 16 Juni 1902 was hij buitengewoon en van 15 Juni 1905 af gewoon lid
van het Koninkl. Nederl. Genootschap voor Munt- en Penningkunde, terwijl de
Société Royale de Numismatique de Belgique hem 6 Juli 1904 benoemde tot haar
associé-étranger.
Bake, die in Arnhem, waar hij herstel van gezondheid zocht, overleed, huwde te
Amsterdam16Maart1882H e n r i ë t t a G e e r t r u i d a J o h a n n a H o l t z m a n n ,
geb. te Amsterdam 28 Juli 1863, dochter van A d r i a a n en van T o n i a V e e d e r .
Dit huwelijk bleef kinderloos.
Zie: W.F.K. Z w i e r z i n a , In Memoriam, in: Tijdschr. Munt- en Penningk XVII
(1909), 134; Nederl. Patriciaat VIII, 27 (de familie).
Regt

[Bake, Rudolf Willem Jan Cornelis van den Wall]
BAKE (Rudolf Willem Jan Cornelis v a n d e n W a l l ), geb. te Utrecht 22 Maart
1843, overl. te Hilversum 10 Juli 1910, zoon van Herman Adriaan v.d. W.B.,
muntmeester te Utrecht, zie art., en van P e g g y B a k e .
Hij werd in 1863 benoemd tot adj.-ingenieur werktuigkundige bij de Msch. tot Expl.
van Staatsspoorwegen; in 1864 tot directeur van de fabriek ‘Damlust’ dier
Maatschappij; in 1867 tot adj. administrateur en in 1881 tot administrateur der Holl.
IJzeren Spoorw. Mij, waar hij de voorganger was van van Hasselt. In 1887 werd hij
directeur der Nederl. Zuid-Afrikaanse Spoorwegmij. Gedurende vele jalen is hij lid
van den amsterdamschen gemeenteraad geweest en sinds 1895 vertegenwoordigde
hij Amsterdam in de Staten van N.-Holland; bij zijn overlijden was hij lid van
Gedeputeerde Staten van N.-Holland. Bovendien wijdde hij van 1881 tot 1904 zijn
krachten aan de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam, gedurende
eenige jaren als vice-voorzitter; hij was voorzitter van den Raad van beroep voor
de heffing van invoerrechten, eere-voorzitter van de Teekenschool voor
kunstambachten, commissaris van de Ned.
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Handelmaatschappij, directeur van den Oosterschen Handel en Reederijen,
commissaris van de Ned. Bank voor Zuid-Afrika, enz. Hij werd op ‘Zorgvlied’ te
Amsterdam begraven.
Bake was 5 Oct. 1865 te Brummen gehuwd met S u s a n n a A g n e t a v a n
W a l r é e , geb. aldaar 12 April 1846, dochter van D a v i d en van S o p h i a
C h r i s t i n a C a m p . Uit dit huwelijk sproten 2 zoons en 3 dochters.
Zie: ‘Wie is dat?’, 28; Ned. Patriciaat VIII, 27, 28 (de familie); Dagbladberichten.
Regt

[Bal, Judocus]
BAL (Judocus), bernardijn, zoon van J a c o b u s B. en E l i s a b e t h W y c k m a n s ,
geb. te Schelle op de hoeve Meerameren 29 Dec. 1604, trad in de nabij gelegen
abdij Sint Bernard aan de Schelde 1624 en overleed te Antwerpen 1 Aug. 1672. Na
zijn priest erwijding 27 Dec. 1630 bekleedde hij in de abdij het ambt van
bibliothecaris. Hij schreef een catalogus van de bibliotheek, die verloren is. 1638-1649
was hij pastoor te Wouw, 1640 verkreeg hij de waardigheid van notarius apostolicus.
Tijdens zijn pastoraat had hij vele moeilijkheden wegens de invallen der
protestantsche benden uiti het nabij gelegen Bergen op Zoom. Bovendien moest
hij na 1648 zijn kerk en pastorij verlaten en afstaan aan de weinige protestanten
van Wouw. Hij kwam nu als dispensier terug naar de abdij en komt als zoodanig
voor in een koopakte van 5 Aug. 1650. K r ü g e r , Gesch. bisdom Breda meent ten
onrechte, dat hij pastoor bleef tot 1664.
1649 werd hij benoemd tot prior der abdij door den abt Judocus Gillis, den eersten
abt na de schelding der abdij van het bisdom Antwerpen. Deze zond hem naar
Rome om de zaken betreffende die scheiding af te handelen. Hij keerde weer, rijk
voorzien van relikwieën, die hij door tusschenkomst van kardinaal Ascano Rivaldo
had verkregen, 1653. In dat jaar werd hij provisor of bestuurder te Antwerpen in het
refugium der abdij voor de goederen in het markiezaat van Bergen op Zoom. Hij
schreef het Landboek der abdij Sinte Bernards, twee groote deelen in folio met
keurige grondplannen en teekeningen der abdijgoederen en geschiedkundige
aanteekeningen. Op het titelblad van het tweede deel vindt men zijn portret, een
zeer fraai miniatuur met onderschrift ‘aetatis 65’. Hij eindigde het werk 1669. Een
gedeelte der cartularia werd eveneens door hem geschreven en gedeeltelijk naar
de oorspronkelijke oorkonden door hem, als notarius apostolicus onderteekend, als
gecollationneerd met de oorspronkelijke. Deze worden nog bewaard in het archief
der abdij St. Bernard te Bornhem. Hij overleed in het refugie te Antwerpen, maar
werd in de abdijkerk begraven in het graf zijner moeder, overleden 1636.
Zie: J. S t o c k m a n s , Geschiedenis van Schelle 38, 135; B. v a n D o n i n c k ,
Obituarium Loci St. Bernardi (Lérins 1901), blz. XXIII, XLVII, 83, 102.
Fruytier

[Bammelroy, Ernestus Henricus]
BAMMELROY (Ernestus Henricus), geb. in 1686, overl. te Well (Lb.) 14 Febr. 1746,
was scholtis van Afferden en Blijenbeek 1709-1731, controlleur van het Maaskantoor
te Well sedert 1727, behoorde niet tot het geslacht Puteanus, dat zich ook van
Bammelrode schreef, en voerde ook een ander wapen. Hij was 13 Nov. 1713 te
Afferden gehuwd met M a r i a v a n d e n B e r g h (aldaar overl. 26 Aug. 1719) en
her. trouwde 18 Nov. 1722 net A n n a C h r i s t i n a G e r t r u d i s P e t e r s v a n
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zoon L a u r e n s E d m o n d , geb. te Afferden 25 Maart 1725, stu-
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deerde aan de academie te Duisburg, onder leiding van den hoogleeraar Henricus
Theodorus Pagenstecher in de rechtsgeleerdheid en behaalde er in Oct. 1747 op
22-jarigen leeftijd den graad van doctor in de rechten en huwde in Febr. 1750 te
Well met I s a b e l l a E l i s a b e t h S t r u y c k e n uit Erckelenz.
Zie: Maasgouw (1895), 96, (1897), 85-86.
Verzijl

[Ban, Jan Albert]
BAN (Jan Albert), B a n n i u s , geb. te Haarlem 1597 of 1598, gest. 27 Juni 1644.
Stamde af van een geslacht, dat sinds drie eeuwen behoorde tot de aanzienlijkste
van Haarlem. Hij was de eerste priester op wien Vondel, na zijn bekeering, een vers
maakte. Dit betrof geen theologie of godsdienst, maar muziek, de zangkunst. Ban,
die een veel zijdig geleerde was, muntte toch vooral uit als musicus. In 1642 had
hij een muziekbundel uitgegeven, onder den naam Zanghbloemzel, op gedichtjes
van Hooft, Huygens, Tesselschade en van hemzelf. Het boekje was opgedragen
aan Huygens en werd ingeleid door versjes van Tesselschade, Vondel,
Brosterhuysen en eenige andere lofdichters.
Ban woonde te Haarlem en de groote namen, die zijn bundel versieren, verplaatsen
hem te midden van de ontwikkelde geesten van den Muiderkring. Maar Ban behoorde
ook tot de hooge haarlemsche geestelijkheid. In 1624 was hij kapelaan, in 1626 tot
notarius apostolicus benoemd en reeds 5 December 1628 werd hij tot kanunnik
gekozen en het volgende jaar tot vicarius apostolicus verheven. Toen op 11 Januari
1630 de pastoor van het haarlemsche Begijnhof was gestorven, kozen de Begijnen
volgens haar privilege zelf zijn opvolger in Ban. Als ‘Doctoor inde beyde rechten’
nam de pastoor de herziening van de regelen der Begijnen op zich. Ook voor allerlei
andere practische functies bleek Ban een bijzondere geschiktheid te bezitten; zoo
werd hij een der vier ‘Judices dioecesani’, en ‘Fiscus Capituli’, benevens ‘Magister
Caeremoniarum’. Hij bereikte de hooge waardigheid van Aartspriester van Haarlem.
Toen de ‘Officia propria’ van de nederlandsche heiligen herzien moesten worden
(1631-1636), reisde Ban naar Gent (waar, evenals te Haarlem, ook St. Bavo de
patroonheilige is), om overeenstemming te brengen tusschen de vereering van den
heilige in beide parochies. Hij was daar juist op St. Bavo, 1 October 1635.
Ook als geschiedschrijver van het haarlemsche diocees heeft Ban groote
verdiensten, door het ordenen en beschrijven der archieven, en ook vooral in de
voorbereiding der beatificatie van de gorcumsche martelaren en in de verklaring
der authenticiteit hunner reliquien heeft B. een werkzaam aandeel gehad. Met den
haarlemschen kanunnik Bugge stelde hij op: Tabula Chronologica Episcopatus et
Ecclesiae Cathedralis Harlemensis. Het hoogst staat de pastoor van het Begijnhof
evenwel als geleerd musicus. Reeds van zijn jeugd af had hij de toonkunst lief, zoo
getuigt hij. Na een grondige studie ervan ook bij grieksche en romeinsche schrijvers,
trachtte hij een eigen muziekleer te scheppen, die in staat zou zijn een ‘musica
flexanima’ voort te brengen, met ‘zielroerende’ composities. Hij schreef daarover
verschillende werkjes, die, ofschoon uitgegeven, verloren schijnen te zijn, bijv.
Dissertatio epistolica de musicae natura, origine, progressu et denique studio
instituendo etc. (Haarlem 1636, en 1637 een tweede druk). Om van de muziek
grondige wetenschap te verkrijgen, raadpleegde hij de makers van
muziekinstrumenten en vroeg hij ook voorlichting van medici over de
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stemorganen voor den zang. Zoover bekend is, was volgens Ban de volmaaktheid
der muziek niet zoozeer gelegen in de harmonie, als in de melodie. De toen
gebruikelijke meerstemmige muziek stond hem niet aan, want de melodie, lag daarbij
meestal niet in de bovenstem, daar elke stem haar melodie had, die met elkander
harmonieerden, zonder dat één domineerde. Zoo zongen meerdere stemmen
gelijktijdig verschillende woorden. Volgens Ban behoort één der stemmen te
overheerschen als uitdrukking der gemoeds-aandoeningen. Deze moest de melodie
dragen. Zijn vinding gaf aan de profane muziek een hooge vlucht.
Met de meest hoogstaande mannen van zijn tijd voerde Ban correspondentie
over zijn theorie, als met den geleerden musicus pater Mersenne O.F.M. te Parijs,
en den Italiaan Gio Battista Doni. En daardoor kwam hij, de katholieke priester, in
aanraking met mannen als Huygens, met Hooft en den geheelen Muiderkring, waar
hij herhaaldelijk de muzikale uitvoeringen bezielde. Hij heeft gedichten van Hooft
en Tesselschade's Onderscheyt tusschen een wilde en een tamme Zanghster op
muziek gezet.
Ook met Descartes, die toen te Egmond verbleef, kwam Ban in kennis door de
muziek; want deze had ook een Tractatus de Musica geschreven. Soms kwam
Descartes naar Haarlem om Ban te bezoeken, en hun grootste vermaak was dan
om, ook in gezelschap van een anderen Haarlemschen muziekliefhebber, pastoor
Augustinus Alsten Bloemart, eveneens een groot vriend van Vondel, samen te
musiceeren. Weer een bewijs, hoe de muziek de meest tegenstrijdige harten te
zamen kan brengen. De godsdienstige twijfelaar Descartes met twee vrome
haarlemsche priesters.
De tusschenkomst van Descartes bezorgde hun ook een gunst in het belang van
de Katholieken, waarvoor Huygens bij den Prins van Oranje hun voorspraak werd.
Bij de samenkomsten van schoone geesten, die Hooft geregeld op het Muiderslot
hield in de zomermaanden, was, zooals gezegd, ook pastoor Ban soms aanwezig
en werden onder zijn leiding muziekpartijtjes uitgevoerd, met zang van Tesselschade
en Francisca Duarte. Een keer, toen Tesselschade bij pastoor Ban in het
Haarlemsche Begijnhof zou zingen, noodigde hij Huygens uit om te komen luisteren,
toen deze toevallig aan het Spaarne zou komen. Met dien anderen Vondelvriend,
Cornelis Plemp, reeds vroeger uitvoerig besproken (dl. VI, kol. 1134), en die ook
een verdienstelijk musicus was, kwam Ban meermalen samen. Beiden waren
Haarlemmers.
Als degelijk historicus waakte Ban ook, dat de portretten van de priesters, die in
zijn tijd in de haarlemsche Diocese in functie waren, gemaakt zouden worden, zooals
ze ook nog van velen bestaan: alleen dat van Ban ontbreekt. Toch is het niet
waarschijnlijk, dat hij uit bescheidenheid zijn eigen beeltenis vergeten zou hebben.
Ik waag het daarom, de afbeelding van een onbekend haarlemsch priester, door J.
de Braij geschilderd, voor het portret van Ban te verklaren. Het behoort tot de
verzameling Victor de Stuers en is eenigen tijd in het Mauritshuis te zien geweest.
Ik kom tot deze toeschrijving, omdat er geen portretten van haarlemsche priesters
uit die dagen onbekend zijn als dit, en er van Ban zeker een portret moet wezen.
Mgr. Graaf, de uitmuntende kenner der kerkgeschiedenis van Haarlem, voelde ook
veel voor deze toeschrijving, vooral ook, omdat het bekend is, dat Ban zwak en
tenger van licham was, en deze priester zelfs
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een eenigszins hoogen rug heeft bij een debiel uiterlijk. Barlaeus heeft een latijnsch
gedicht op het portret van Ban gemaakt (Poemata, 1646, vol. II, 528 en 393). Op
zijn zwak lichaam zinspeelt ook Tesselschade in een gedichtje op Ban's afsterven.
Overzicht van den muzikalen arbeid van J.A. Ban, voor zoover bestaande, of
vermeld wordende; Dissertatio epistolica de musicae natura, origine, progressu et
denique studio bene instituendo ad Petrum Scriverium (Harlemi 1636, 2e uitg. 1637,
1645, 3e druk); Discursus de Musica (1636) Een proeve over zijn toonregelen in
het Hollandsch van 31 Capita, waarover hij Non. April 1642 schrijft. Zanghbloemzel
van J o a n A l b e r t B a n , Haarlemmer; dat is Staeltjes van den zinroerenden
zangh; met dry stemmen, En den Gemeene- Grondtstem. Neffens een kort
Zang-bericht, Ten dienste van alle Vaderlandtsche Zangh-lievers (t' Amsterdam, bij
o

Paulus Matthysz. Voor Louys Elzevier Op 't Water in den Olm-boom 1642, 4 in vier
cahiers); Zanghbericht of Cort beduydsel van 't zingen in 9 hoofdstukjes aan Huygens
gezonden, 11 Nov. 1642; Kort Sanghbericht op myne zielroerende zangen (Amst.
1643); Deliciae Musicae veteris; Disquisitionum musicarum libri V.; Institutionum
musicarum libri IV; Liber ad D.D.N. Urbanum P.P. specialiter directus. Zang op zes
o

gedichten van Hooft en één van Tesselschade a 1642. Zang op liedjes van
Brosterhuysen. Uitgave van kerkelijke Zangboeken, en van het Officie van S. Bavo.
Ondergeteekende bezit een onuitgegeven brief in handschrift van Ban van 1639,
J.A. Bannius Philomuso S(alutem), over zijn musicaal systeem.
Zie zijn vermoedelijk portret Kathol. Illustratie, 1929, Febr. Vondelnummer.
Zie: behalve de biographische woordenboeken over muziekgeschiedecnis, als
F e t i s , Biographie Universelle des Musiciens; A m b r o s , Geschichte der Musik;
E. v a n d e r S t r a e t e n , La Musique aux Pays-Bas avant le XIXe Siècle,
K o r n m ü l l e r O.S.B., Lexicon der Kirchlich. Tonkunst (1870); ook vooral: Brieven
v. P.C. Hooft (dl. IV, 257, enz.); J.J. G r a a f , Joan Albert Ban in Bijdr. v.d. Geschied.
van het Bisdom van Haarlem I, 29 (1873); J o n c k b l o e t e n L a n d ,
Correspondance et oeuvre Musicales de C. Huygens, Musique et Musiciens au
XVIIe siécle 1882; J.A. W o r p , De briefwisseling van Constantijn Huygens II, III,
IV, VI.
Sterck

[Bank, Henricus van der]
BANK (Henricus v a n d e r ), ged. te Dordrecht 1 Oct. 1727, overl. ongehuwd te
Zutphen 6 Jan. 1802, was de zoon van H e n d r i k v a n d e r B a n k en A m e l i a
H a k k e n . Hij studeerde sedert 13 Aug. 1745 te Leiden godgeleerdheid en letteren,
vooral oostersche letteren. In 1751 werd hij predikant te Herwijnen, in 1753 te Vuren
en Dalem, in 1757 te Waardenburg en Neerrijnen, in 1764 te Raamsdonk, in 1767
te Delfshaven, en in 1771 te Zutphen tot zijn overlijden. In 1763 kwam hij in
aanmerking voor den leerstoel der godgeleerdheid te Harderwijk en in 1780 werd
hij op het zestal voor die functie geplaatst, maar werd niet benoemd. Hij heeft
vertaald: H.C. P a u l s e n , Over de Regering der Oosterlingen (Leid. 1760, 2 dln.
o

8 ) en van denz. Egte berichten over den Akkerbouw der Oostersche volken (Leid.
o

1762 8 ); De verklaring van den zendbrief van Jacobus, door hem nagelaten, werd
niet uitgegeven. In Dordracum Illustratum vindt men van hem een portret, silhouette,
borstb. rechts, met 8 reg. vers van P. d e G r i e n d D r e u x , grav. van A. Ziercher,
noch bij Muller, noch bij van Someren
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vermeld. Ook de origineele teekening voor dat portret is er aanwezig (Dordr. Ill.
3199 en 3200).
van Dalen

[Barends, Jacob Paulus]
BARENDS (Jacob Paulus), zoon van B a r e n d B a r e n d s van Malakka en van
J o h a n n a v a n H e m e r t van Batavia, geb. te Batavia 26 Sept. 1762, overl.
aldaar na 1829. In 1774, op ruim 11-jarigen leeftijd, ging hij als soldaat aan de pen
in dienst bij de Compagnie, werd in 77 jong-assistent te Batavia en Padang, in 80
absoluut-assistent. Na in Aug. 81 met nog anderen door de Engelschen als
krijgsgevangene naar Benkoelen te zijn gevoerd, herkreeg hij de vrijheid in 83 en
keerde in Nov. naar Batavia terug, waar de regeering hem tot boekhouder benoemt
in de pakhuizen bezuiden de Waterpoort, wat hij bleef tot 86, het jaar zijner
benoeming tot gezworen klerk bij de ‘Bank-courant en bank van leening’, een soort
van wisselbank en beleeningsbank tegelijk. Zij had geen eigen kapitaal, maar gaf
bankbrieven uit op onderpand van specie. In 1790 maakte hij promotie: hij kreeg
den rang van onderkoopman en het ambt van negotie-overdrager. Eenige maanden
later werd hij boekhouder, secretaris en pandbewaarder der bovengenoemde bank.
Ongelukkigerwijs bleven bij deze instelling de misbruiken niet uit. Tegen alle
reglementair verbod in, ging men geld uitleenen op schuldbewijs zonder zakelijk
onderpand. Bankbrieven kwamen in omloop, die niet door een deposito gedekt
waren. Een en ander moest wel het vertrouwen in de instelling ondermijnen. Toen
nu ook de Compagnie zelve tot de uitgifte van papiergeld overging, werden de
onsolide bankbrieven overbodig en besloot de regeering de bank op te heffen (1794).
De bank van leening bleef als Compagniesinstelling bestaan. In datzelfde jaar waren
verschillende ‘fourberiën’ aan het licht gekomen, waaraan ook B. zich schuldig
gemaakt had: falsificaties in de boekhouding en verwisseling van verschillende
panden. De toen te Batavia aanwezige commissarissen-generaal, (van 19 Nov.
1793-9 Oct. 1799) S.C. Nederburgh en S.H. Frijkenius, belast als hervormers en
bezuinigers met de zaken der opgeheven compagnie, vonden het grovse
onregelmatigheden, maar een crimineele vervolging bleef toch achterwege. Hij
moest alleen zijn ontslag vragen en de schade vergoeden. Toen de zaak voldoende
doodgebloed was, kreeg de zondaar in 95 weer een titel, dien van oud-schepen,
terwijl in 96 het zeer voordeelige ambt van vendumeester met den rang van koopman
hem ten deel viel. Bij de beoordeeling van zulke wonderlijke toestanden houde men
met de tijdsomstandigheden rekening. Het indische gouvernement, in het eerste
decennium der 19de eeuw soms jaren achtereen aan zijn lot overgelaten, op zee
belaagd door de Engelschen, wier vloot ons Java geheel isoleerde, moest wel roeien
met de beschikbare riemen, die zoo goed en zoo kwaad als het ging, het wrakke
schip boven water hielden en voor stranden behoedden. Van de Graaff, die dit land
kende, dorst een zeker ambtenaar te roemen als ‘een dier zeldzame wezens in
Oost-Indië, nl. een beproefd eerlijk man’. De ‘fourberiën’ waren dermate uit het
geheugen gewischt, dat Barends bij resol. van 22 Juli 1802 benoemd werd tot
groot-kassier met den rang van opperkoopman. Vele malen werd hij ook met de
tijdelijke waarneming van het ambt van gecommitteerde of landcommissaris belast,
waaraan vele emolumenten waren verbonden. In 1808 wordt hij vermeld als kassier
van het pennistengesticht; het jaar daarna stelde men hem, die al groot-kassier
was, ook aan tot ontvanger-
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generaal en tot lid der Hooge militaire vierschaar. Voor zoover hij nog over eenigen
vrijen tijd beschikken kon, begon hij in 1810 het eerzame beroep van.... broodbakker
uit te oefenen. Erg grootsch was hij blijkbaar niet; doch het leven was toen
buitengewoon duur en hoogst waarschijnlijk zal het heele bedrijf wel geheel buiten
hem om gegaan zijn en heeft de vrouw, die voor het oogenblik als zijn echtgenoot
fungeerde, de zorg voor die bron van bijverdiensten op zich genomen. Tijdens het
engelsche tusschenbestuur benoemde Raffles hem tot kassier der bank van leening,
maar een jaar later is hij ontslagen. Hiermede is waarschijnlijk zijn openbare loopbaan
geëindigd. Over het algemeen heeft die hem geen windeieren gelegd: zijn aandeel
in de gedwongen leening (resol. van Daendels 2 Oct. 1808) werd althans op 5000
Rds. vastgesteld. Ook van het land Menteng en van half Moewara-Bekassi was hij
eigenaar. Het laatst wordt van hem gewag gemaakt in de Javasche Courant van
1829, no. 41, waarin van zijn onder-curateelestelling kond gedaan wordt.
De levensschets van dezen Compagniesdienaar kan als een gemiddelde dienen
van den oostindischen ambtenaar uit de nadagen der oude Compagnie.
Hij schijnt nooit wettig gehuwd geweest te zijn. Bij diverse vrouwen heeft hij
verscheidene kinderen verwekt; als een van die wordt een E l i s a b e t h S t u a r t
genoemd.
Zie: d e H a a n , Priangan I-IV; d e z ., Oud- Batavia II.
Bartelds

[Barentsz, Barent]
BARENTSZ (Barent), geb. te Kampen, terechtgesteld te Enkhuizen 20 Januari
1572. Hij was vrijwillig naar Emden gegaan om op de vloot der Watergeuzen te
dienen. Op 23 Juni 1571 versloeg de spaanschgezinde admiraal François van
Boschuyzen de geuzenvloot op de Eems voor Emden en Barent Barentsz. raakte
daarbij gevangen. Hij werd naar Enkhuizen gebracht en daar 20 Januari 1572
onthoofd.
Zie over hem: B r a n d t , Historie van Enkhuizen, 141.
Vogels

[Barton, Jean]
BARTON (Jean) d e B r e t , burggraaf d e M o n t b a s , geb. 6 Mei 1623, overl. 23
Juni 1696; zoon van P i e r r e (gest. 1657), 18 Juni 1611 te Poitiers gehuwd met
J a c q u e t t e B o n n i n d e M e s s i g n a c - M o n t h a u m a r t , die hem tusschen
1614 en 1636 vijftien kinderen schonk. Van hen zijn zes op jeugdigen leeftijd
gestorven. De jongste der overlevenden, J e a n - F r a n ç o i s , is de schrijver der
mémoires geweest. De oudste op één na was J e a n . Hij trad in militairen dienst,
was in 1643 majoor, maître de camp der gevreesde Kroaten in 1646; sergent de
bataille bij de belegeringen van Dixmuiden en IJperen in 1647 en 48. 13 Maart 1648
werd hij kolonel van een regiment cavalerie in staatschen dienst. Blijkens zijn rapport
van 8 Aug. 48 bevond hij zich toen in den Haag, waar hij op last van Mazarin een
deel der door de Republiek afgedankte troepen in franschen dienst trachtte te doen
overgaan, waarin hij door de medewerking van den Prins van Oranje en van Brasset,
den franschen gezant in den Haag, volkomen slaagde. Reeds in veertien
ontmoetingen met den vijand had hij zijn leven in dienst des konings gewaagd, tot
hij in 1651 een zijn naam voerend regiment paarden volk kon koopen, dank zij
denkelijk het huwelijksgoed zijner vrouw, een dochter van Huig de Groot (zie dl. II,
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kol. 523). Weldra viel hem ook de titel van veldmaarschalk ten deel. Door zijn huwelijk
kwam hij in relatie met de stadhouderlooze regeering van Holland, die hem omstreeks
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1651 tot sergeant-majoor bij een regiment paarden aanstelde, terwijl hij in 1661
werd ‘gebeneficieert’ met een regiment en ook met een compagnie ‘bij wijlen collonel
Hallardt (d'Hallart) gheleydt geweest synde’, zooals Joh. de Witt op 23 Nov. 61
schreef aan den heer van Beuningen, met de merkwaardige bijvoeging: ‘waerdoor
nu de bekende pretensie van de kinderen ende erfgenamen van den heer Hugo de
Groot voor twce derden is geëxtingueert’. Als een van diens medeerfgenamen had
hij zich gaarne op die manier laten betalen, want kolonels en kapiteins verstonden
in hooge mate de kunst op allerlei wijzen voordeel te trekken van de manschappen
hunner regimenten en compagnieën. Bovendien had hij zich kort te voren de
ongenade zijns konings op den hals gehaald; hij was uit Frankrijk verbannen en
ontzet van de officiersplaats, die hij gekocht had. Op 10 Mei 1657 was hij nog te
Parijs, toen de ‘Deux jeunes Hollandais’ de Soete de Laecke, heeren van Villers,
hem het bezoek brachten, waar zij ook den heer van Odijk aantroffen (zie dl. I, kol.
1368). Zuiver financieele voordeelen hadden dus bij zijn aanstelling gegolden in
dien tijd, toen tot officier niet de bekwaamsten, maar de minst gevaarlijken voor ‘de
vrijheid’ gekozen werden. Onze onmacht tegenover het kleine Munster, waartegen
wij het zonder fransche hulp moesten afleggen, opende toch in zoo verre de oogen
der machthebben den, dat men het bekleeden van twee hoofdcharges door één
persoon onbestaanbaar oordeelde met alle krijgstucht. Bij res. 17 Dec. 67 werd
Montbas gelast één van deze ‘te quiteeren, daervan hem nochtans de keuze zal
worden gelaeten’. Zijn vrouw mocht speculeeren op het medelijden van de Witt, die
haar familie wel genegen was, en hem er op wijzen, dat haar gemaal ook zijn charge
in het fransche leger verloren had, hunne E.G.M. bleven on verbiddelijk. Zijn eene
kolonelschap en ook zijn compagnie zal hij trouwens wel voordeelig van de hand
gedaan hebben. Blijkens zijn rekest van 27 Jan. 68 had hij die respectievelijk
overgedaan aan George le Vasseur, heer van Thouars en aan Louis Gaspar le
Vasseur, heer van Ardenne. Die transactie deed hem wel tijdelijk in rang teruggaan.
In plaats van kolonel te voet was hij nu sergeant-majoor te paard, maar ten eerste
waren de emolumenten bij de cavalerie grooter dan bij het voet volk en bovendien
verzocht zijn kolonel Herman Frederik graaf van den Berg reeds op 17 Mei 68 zijn
plaats te mogen overdoen mits met behoud van traktement. Dit werd goedgunstig
toegestaan, waarna op 13 Juli Montbas tot zijn opvolger door de Staten benoemd
werd. Hij steeg nog hooger in rang. Bij res. 8 Nov. 70 werd hij door de Staten van
Holland bij H.H.M. aanbevolen voor den vaceerenden post van commissaris-generaal
der cavalerie, waartoe bij werkelijk gekozen werd in het begin van 1672, het jaar
dat voor hem noodlottig zou worden. In den oorlog met Frankrijk maakte nl. het
vijandelijke leger volgens het krijgsplan van Turenne aanstalten bij het tolhuis in de
buurt van Elten over den Rijn te trekken, waar het op 10 Juni aangekomen was. M.
had toen zijn kwartier in de Betuwe tusschen Schenkenschans en Huisen, waar hij
de opdracht had het fransche leger den overtocht over den Rijn te betwisten. Dit
heeft hij nagelaten. Het schijnt, dat een hem verstrekt bevel aan duidelijkheid te
wenschen had overgelaten, om welke reden hij nadere verklaring verzocht had. Nu
blijkt uit het verbaal van gedeputeerden te velde (8 Juni), waartoe ook Caspar van
Beuningen behoorde, dat is goed gevonden hem te antwoorden, dat het de bedoeling
is ‘niet dat hij eerst
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in het defendeeren van de Overbetuwe alle syn devoir sal doen, ende daerna sich
begeven binnen Niemegen, maar dat hij alleenlijck in de voorschreven Betuwe sal
blijven commanderen, totdat hij sal gewaer werden dat den vijant nae Niemegen
nadert, ende dat hij sulcx siende sich binnen de voorschreven stadt sal werpen om
daar het commando te voeren’. Zijn terugtocht zou dus ten volle gewettigd zijn
geweest, maar deze bevelen zijn vóór den nacht van 10 op 11 Juni gewijzigd. Onze
veldmaarschalk Wirtz (zie dl. I, kol. 1581) berichtte Montbas, dat het commando in
Nijmegen aan den daar aanwezigen bevelhebber van Welderen gelaten was met
de bijvoeging: ‘Son Altesse veut pourtant que vous exerciez le commandement
dans le Bétau comme il vous a été ordonné’. Doch die verstrek te orders hielden
in, dat hij niet in het defendeeren van de Betuwe alle syn devoir te doen had. De
terugtocht op Nijmegen was vervallen, dus kon hij zich slechts wenden naar de
hoofdmacht aan den IJsel. De Prins was uitermate vertoornd en verrast. Van zijn
terugtocht had hij hem geen kennis gegeven en ook had hij zich bij aankomst niet
onmiddellijk naar zijn kwartier te Dieren begeven om verslag uit te brengen. M.
verdedigde zich door de verklaring wel degelijk een officier, de la Sauvetat,
vooruitgezonden te hebben om den Prins te waarschuwen en zich ook onmiddellijk
bij aankomst, 's nachts te twee uur, terstond naar Z.H. te hebben begeven. Men
vraagt zich hierbij af, of dan niet het feit van den terugtocht den toorn van den
kapitein-generaal heeft opgewekt. Ook kan de vraag rijzen, of de brief van Wirtz
van 9 Juni, door M. in zijn Mémoires afgedrukt, wel echt is. Een omstandigheid, die
hem twijfelachtig maakt, bestaat er niet, verschillende bijzonderheden maken zelfs
zijn echtheid zeer aannemelijk. In M.'s voordeel spreekt ook het feit, dat het veel
sterkere defensief onder Wirtz en Aylva het overmachtige leger onder de Guiche
en Condé op 12 Juni den overtocht evenmin heeft kunnen beletten over den Rijn,
waar toen hoogstens 4 à 5 voet water in stond, ‘in het gezicht van de onneembare
vesting Toluus’, terwijl Lodewijk XIV op den Eltenberg die passage aanschouwde.
De persoon van Montbas is den Prins waarschijnlijk niet sympathiek geweest. Hij
zag in hem een creatuur der Staten en van den raadpensionaris. Aan zijn
verstandhouding met den vijand geloofde men algemeen. Op den terugtocht naar
Utrecht werd hij als gevangene meegevoerd en zou daar waarschijnlijk door het
woedende volk verscheurd zijn, als men hem niet zoo gauw mogelijk in het geheim
uit de stad verwijderd had. Zijn woonhuis in de residentie kon slechts met moeite
voor plundering bewaard worden. De Prins haastte zich niet, want eerst op 23 Juli
72 sprak de krijgsraad te Bodegraven het vonnis uit. Van al zijn charges gecasseerd
en op eigen kosten 15 jaren gevangen gezet, welke laatste straf er, volgens M., op
aandrang van Willem III aan toegevoegd was. De sententie was buitengewoon
zwaar, te meer daar er niet van verraad gerept werd; hem werd slechts ten laste
gelegd, dat hij ‘in plaetse van syn ordre te achtervolghen ende alles te besorghen
wat tot de defensie van het overkomen van den vijant in de voorsz. Betuwe en de
behoudenisse van deselve had mogen dienen, heeft versuymt en syn post
praecipitantelyk verlaten’ heeft. De Prins heeft in dit vonnis niet berust. Hij gelastte
een nieuw onderzoek door andere rechters, die hem ter dood veroordeelden. Op
25 Juli 73 werd hij in effigie in het openbaar op het schavot aan een galg
opgehangen. In den nacht van 28 op 29 Juli 72 gelukte het hem naar Utrecht te
ontsnap-
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pen, van waar hij naar Keulen ontkwam. Nu stond het toch wel vast, dat aan zijn
geheime verstandhouding met den vijand niet langer te twijfelen viel. Toen werd hij
dan ook 18 Nov. 1672 door den krijgsraad ter dood veroordeeld. Zijn tijdgenooten
wisten echter niet, hoe op 12 Aug. 72 Louvois aan Luxembourg schreef, dat het
geenszins met de gevoelens van Z.M. strookte, dat le Sieur de Montbas zich dagen
lang in het toen door de Franschen bezette Utrecht had opgehouden en er door
iedereen hartelijk ontvangen was, zooals hij vernomen had. Het was de uitdrukkelijke
wensch des konings, dat hem terstond alle oponthoud in het veroverde gebied zou
worden ontzegd. Den 19den Aug. kon Luxembourg reeds melden, dat de vogel
gevlogen was. Hij voegde er bij wijze van verontschuldiging bij, dat hij hem niet had
willen ontmoeten; hij had hem niet gevangen gezet ‘considérant que c'était un
François condamné pour avoir eu, à ce qu'on disait, intelligence avec nous et de
peur que d'autres François n'osassent revenir’. Het slachtoffer van een valsche
positie, de dupe van een hoogst waarschijnlijk ongegronde verdenking werd een
werkelijk snood verrader, toen hij, van Keulen uit, den franschen minister van oorlog
zijn diensten tegen Holland aanbood. Te Parijs ging men hier dadelijk op in. Reeds
op 16 Aug., nog vóór Luxembourg's antwoord op de eerste missive daar ontvangen
was, werd dezen bevolen van zijn diensten gebruik te maken. Vóór eind September
was M. al in Utrecht; hij nam Oct. 72 deel aan het gevecht te Grevenbrugge bij
Woerden, waar Frederik van Nassau-Zuylesteyn, een zijner vroegere rechters,
sneuvelde (zie dl. I, kol. 1358). Begin Nov. tot kolonel van een regiment cavalerie
benoemd, gaf hij den raad den Lekdijk beneden dams door te steken. Gelukkig was
de gesteldheid van het ingewikkelde hollandsche polderland voor hem een gesloten
boek. De gehoopte inundatie tot aan Leiden bleef uit en de Franschen kregen van
het water zelf het meest te lijden. Inderdaad heeft Holland even weinig aan hem
verloren als Frankrijk aan hem gewonnen heeft. Half December was hij al weer te
Parijs, waar Christiaan Constantijn Rumpf (zie dl. VII, kol. 1075) onze zaakgelastigde,
hem ontmoette. De ontmoeting met zijn jongsten broer Jean-François zal wel niet
heel hartelijk geweest zijn. Het was huns vaders bedoeling dat diens ambt van
Grandmaître des eaux et forêts de Normandie aan den jongsten zoon zou komen.
Door hem bij zijn vader te belasteren was Jean er in geslaagd dit ambt machtig te
worden. Toen die wandaad aan het licht kwam, was het te laat: het ambt was reeds
vergeven aan den ouderen broer Jean le Hollandais. Toch dreef de benadeelde de
edelmoedigheid zoo ver, dat hij den in 1673 weer in 's konings genade opgenomen
verstooteling het benoodigde geld leende om zich te vestigen in Corbeil-Cerf, niet
ver van Méru (dép. Oise), een heerlijkheid, die hij in zijn rijke hollandsche dagen,
in 1665, gekocht had. Het scheelde weinig of Jean, ‘le plus grand chicanier de
France’, zooals zijn broer hem noemde, had dezen toen wederom benadeeld en
bedrogen.
Na den dood van zijn eerste vrouw C o r n e l i a , met wie hij in 1647 gehuwd was,
dochter van Huig de Groot (1583-1645) en van Maria van Reigersberg (1589-1653),
hertrouwde hij met L o u i s e d e B r i n o n , een jeugdige protégée van Mad. de
Maintenon, die hem een aanzienlijken bruidschat meebracht. Als rijk landedelman,
bij het hof in aanzien, sleet hij in weelde zijn dagen in Beauvaisis op zijn slot, waarin
hij, de ge-
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boren chicanier ‘agrémenta ses jours de maints procès et chicanes’. Daar is hij ook
gestorven. Zijn dochter uit het eerste huwelijk was toen reeds ongehuwd te Rijssel
overleden.
Het oordeel over dezen man, al is hij ook eenmaal zoo goed als zeker ten onrechte
zwaar gestraft, kan niet dan ongunstig zijn. Zijn militaire bekwaamheden zijn aan
ernstigen twijfel onderhevig.
Zie: F r u i n , Aanteekeningen op Droste (Leiden 1879); Holl. Mercurius van 1672,
73, 189; Campagne de 1672 (Paris 1759); V i c o m t e d e M o n t b a s , Au service
du roi, mémoires inédits (Paris 1926); A r m a n d d e G r a m m o n t , c o m t e d e
G u i c h e , Mémoires, 389 v.; J a p i k s e , Brieven van J. de Witt bewerkt door Fruin
III, 478 v. (Amsterdam 1912); V o r s t e r m a n v a n O y e n , Hugo de Groot en zijn
geslacht (waar als sterfjaar van Montbas 1687 wordt genoemd); v a n S y p e s t e y n
e n d e B o r d e s , De verdediging van Nederland in 1672 en 73 ('s Gravenhage
1850); F a u g è r e , Journal du voyage de deux jeunes Hollandais (Paris 1899); t e n
R a a e n d e B a s , Staatsche leger IV, 208, 216, V, passim.
Bartelds

[Basel, Antonius]
BASEL (Antonius), geb. omstreeks 1638, overl. te Vogelsang bij Gulik 11 April 1731.
Hij was geprofest monnik van het kartuizerklooster Betlehem te Roermond.
Omstreeks 1663 was hij priester gewijd, nadat hij omstreeks 1655 te Roermond het
kleed van Sint Bruno had aangenomen. In 1686 werd hij prior van de chartreuse
Vogelsang bij Gulik, welk klooster hij tot 1730, derhalve gedurende niet minder dan
44 jaren heeft bestuurd. Na van het prioraat ontheven te zijn, bekleedde hij nog in
het klooster te Vogelsang het ambt van coadjutor. Hij heeft tevens als visitator het
bestuur gehad over de ordesprovincie van den Rijn. Bij zijn overlijden was hij de
oudste monnik der Orde en was hij in het 75ste jaar na zijn professie en in het 68ste
jaar van zijn priesterschap. Het generaal kapittel der Grande Chartreuse herdacht
in 1732 met lof zijn verdiensten voor de orde ‘in quo semper valde laudabiliter vixit’.
Zie: Cartae Capituli Generalis Ordinis Cartusiensis (ms. Certosa, Farneta bij
Lucca, Italië); Maisons de l' Ordre des Chartreux, Vues el Notices IV (Parkminster
1917), 111-114.
Scholtens

[Basius, Mr. Johannes]
BASIUS (Mr. Johannes), geb. te Leeuwarden omstreeks 1540, overl. te Delft 11
Sept. 1596, was de zoon van Jan Baes. Hij was leerling van het gymnasium te
Leeuwarden van 1552 tot 1554 en van dat te Haarlem tot 1558. Hij werd reeds in
1556 onderwijzer in het Latijn van Dirk Volkertszoon Coornhert, die toen 35 jaren
oud was en deze taal wilde leeren. Later voerde laatstgenoemde in een zijner
samenspraken, getiteld Over de droefheid, Basius sprekende in.
Waarschijnlijk in 1558 ging Basius aan de hoogeschool te Leuven studeeren en
omstreeks 1560 aan die te Angers, waar hij 22 Dec. 1561 tot licentiaat in de rechten
promoveerde. Hij keerde naar Leeuwarden terug en vestigde zich daar als advocaat.
Na de komst van Alva verliet hij die stad in het laatst van 1567 of het begin van 1568
en ging te Kleef of te Xanten wonen. In het begin van 1568 kwam hij met Prins
Willem in aanraking. Deze uitstekende menschenkenner nam Basius in zijn dienst
niettegenstaande Coornhert hem op eenige minder goede eigenschappen van hem
opmerkzaam gemaakt had. Hij was tot diens dood een der voornaamste agenten
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van den Prins en heeft zeer veel voor de vrijheid van zijn vaderland gedaan. Twee
brieven, van 25

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 8

53
en 27 Mrt. 1568, waarin 's Prinsen plannen ontvouwd worden, bewijzen dit.
In den zomer van 1568 heeft hij met Reinder Kant gezorgd, dat graaf Lodewijk
van Nassau uit Wesel 1300 geweren kreeg. Op 1 Aug. 1568 was hij bij den graaf
van Hoogstraten, die een leger voor een inval in de Nederlanden oefende, te Wesel.
In 1569 vermaande hij Adriaan de Dolhain, 's Prinsen gemachtigde bij de
Watergeuzen, om gematigder op te treden en niet ook de schepen van vrienden te
plunderen. Dolhain antwoordde hem, dat hij niets om den Prins gaf. Daarna werd
hij afgezet, maar toch gelukte het Basius, een overeenkomst met hem te sluiten,
waarbij Dolhain aan het hoofd van eenige schepen gesteld werd. Ook nog in 1569
was Basius bezig, bij alle uitgewekenen in Engeland, Kleef, Emden, Osnabrück,
Bremen en andere plaatsen gelden voor den Prins te verzamelen. Zelfs ging hij in
1570 incognito gelden in Nederland voor hetzelfde doel verzamelen. Op 10 Aug.
1570 benoemde de Prins de Lumbres tot admiraal in de plaats van Dolhain. Zijn
instructie luidde, dat hij alleen Alva en diens aanhangers nadeel mocht toebrengen.
In hetzelfde jaar was graaf Edzard II van Oost-Friesland, die de Watergeuzen
geregeld had geholpen, hem en den Prins gaan tegenwerken uit angst voor Alva.
Hij deelde den Prins allerlei verkeerde maatregelen, die door zijn commissaris Basius
genomen zouden zijn, mede. Deze verdedigde Lumbres warm en schreef, dat die
maatregelen door Dolhain, die afgezet was, genomen waren. De magistraat van
Emden weigerde aan Basius den toegang tot die stad, en men werkte hem,
niettegenstaande een schrijven van den Prins, tegen bij een poging om Enkhuizen
en Hoorn te verrassen. In het bijzonder was het de drost van Emden, Menninga,
die hiertoe werkzaam was. In het najaar van hetzelfde jaar heeft men nog gepoogd,
den aanslag te herhalen, maar dit is door den storm van 1 Nov. 1570 belet. Op 29
Dec. d.a.v. schreef Basius aan den Prins, dat de schepen der Watergeuzen meer
vrijheid hadden dan te voren. De Prins acht in een brief van 12 Maart 1571
(misschien, maar niet waarschijnlijk van 1572) uitstel van de voorgenomen verrassing
van Enkhuizen gewenscht.
Na de inneming van den Briel en den omkeer in het grootste deel van Holland en
Zeeland werd Basius in het begin van Aug. 1572 benoemd in een commissie, behalve
hem bestaande uit Willem Jansz., burgemeester van Leiden, Jacob Nuys van
Dordrecht en Huych Jansz. van Groenewegen, burgemeester van Delft. De
laatstgenoemde excuseerde zich. De bedoeling was om de Staten omtrent
belangrijke punten in te lichten. Hij vestigde zich nu te Delft.
In Mrt. 1576 werd hij afgevaardigd naar Bommel, om in deze stad, de eerste in
Gelderland, waar de vaan des opstands geheschen was, en die niet als andere
steden door Alva's zoon Frederik was ingenomen, het bestuur te regelen. Met een
ander werd hem in 1579 opgedragen, klachten van de Roomschen te Grave te
onderzoeken. In 1580 was hij werkzaam voor den Prins, die de markiezaten
Vlissingen en Vere gekocht had, om moeilijkheden met Middelburg op te lossen. In
1581 was hij in de Bommelerwaard en de daaraan grenzende landen benoorden
de Waal, die tot dien tijd tezamen een afzonderlijk bestuur gehad hadden, werkzaam
voor de vereeniging van dat bestuur met dat van Gelderland.
Nog in 1595 had hij namens Maria, de oudste dochter van Willem I, eigenares
van de heerlijkheid Leerdam, bemoeiing met de verbetering der dijken aldaar.
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Hij huwde (waarschijnlijk in 1573) S o p h i a v a n M a a s l a n d , overl. 27 Apr. 1598.
Hij had bij haar een zoon J a n , lid der rekenkamer van Holland, en een dochter
T h i e t t a . Hij is in de Oude Kerk te Delft begraven.
Hij schreef omstreeks 1567 Paradoxarum disputationum juris civilis Libri tres. Dit
werk werd te Basel in Sept. 1575 gedrukt. De beginselen op rechtskundig gebied,
daarin vervat, worden door beroemde rechtsgeleerden als Pacquot en de Wal
geprezen, maar hij valt hierin de leeringen van alle bekende rechtsgeleerden uit zijn
tijd op de meest heftige wijze aan; in het bijzonder moet Hotman het ontgelden. Zijn
tegenstanders hebben hem even hevig beantwoord.
Zie: M. v a n S t a v e r e n , Bijdrage tot de levensgeschiedenis van Mr. Johannes
Basius in Vrije Fries, 18 (1895), 189-279 en d e z . in Vrije Fries, 20 (1906), 1-31; B.
B e c k e r , Coornhert (R.G.P. kleine serie 25), 25 noot.
Ramaer

[Basseleur, Mr. Sipco]
BASSELEUR (Mr. Sipco), geb. te Bolsward 10 Apr. 1746, overl. te Leeuwarden 6
Nov. 1831, werd, reeds candidaat in de rechten zijnde, 13 Dec. 1770 te Franeker
als student in dat vak ingeschreven en promoveerde aldaar 17 Juni 1771 op een
dissertatie getiteld De transmissione hereditatis. Hij vestigde zich als advocaat te
Leeuwarden en werd volmacht van de grietenij Franekeradeel in de Staten van
Friesland en lid van gecommitteerde staten in het mindergetal. Hij was daar het
intelligente hoofd van de ultraconservatieven, die tot 1783 den stadhouder Willem
V, omdat hij niet geheel naar hun zin regeerde, tegenwerkten, maar Oranjegezind
werden toen hij zich van het volk afwendde en eensgezind met de regenten was
geworden. Basseleur was de opsteller der verordeningen (eenigszins overdreven
door de patriotten bloedplakkaten genoemd) der Staten van Friesland, vastgesteld
op 25 Sept. 1786, dus een jaar voor de komst der pruisische troepen, en waarvan
de bedoeling was de beteugeling van de exercitie-genootschappen en van de vrijheid
van drukpers.
In Febr. 1795 werd hij van zijn lidmaatschap der Staten vervallen verklaard.
Voortaan was hij alleen als advocaat werkzaam, totdat hij 28 Aug. 1814 door den
Souvereinen Vorst benoemd werd tot lid der Provinciale Staten van Friesland voor
de eigenerfden van Hennaarderadeel. Toen de wijze van verkiezing der Staten
ingevolge het nieuwe reglement van 2 Aug. 1825 veranderd was en het aantal leden
van 84 op 54 teruggebracht werd, viel Basseleur met ingang van 1 Juli 1826 af. In
Juni 1829 werd hij door de eigenerfden van het district Dronrijp opnieuw tot lid
gekozen, maar bij zijn periodieke aftreding met 1 Juli 1831 verzocht hij niet in
aanmerking te komen en werd hij 1 Juni te voren vervangen.
Ramaer

[Bastiaansz, Cornelis]
BASTIAANSZ (Cornelis) of S e b a s t i a a n s z ., een zeevaarder uit den tijd der
vóór-compagnieën in de laatste jaren der zestiende eeuw. Toen in 1601 de
compagnieën van Balth. de Moucheron en die van Adr. ten Haeff tot een Vereenigde
Zeeuwsche Comp. waren samengesmolten, werd Bastiaansz de aanvoerder der
vloot, die in 1601 naar de Oost voer en nog datzelfde jaar Atjeh bereikte, waar hij
goed ontvangen werd en het geluk had Frederik de Houtman (zie dl. VII, kol. 627)
uit zijn 26 maanden lange gevangenschap te kunnen verlossen, waardoor ook het
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door dezen vervaardigde maleische woordenboek spoedig het licht kon zien. Van
daar voer hij naar de golf van Cambaja aan de westkust van Voor-Indië,
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waar hij de handelskota Soerate aandeed. Ook Patani is door hem bezocht. Na de
centralisatie, dus na de samensmelting der compagnieën, werd hij onderbevelhebber
der vloot van Steven van der Haghen, die in opdracht had te beproeven Mozambique,
Goa, Malakka en Tidore in bezit te nemen. Dit lukte niet, maar de expeditie had toch
het gunstige resultaat, dat Ambon op de Portugeezen veroverd werd (21 Febr.
1605), waar als eerste gouverneur Fred. de Houtman optrad. Bastiaansz' aanslag
op de portugeesche sterkte op het eiland Tidore (Mei 1605) slaagde wel is waar,
maar door het achterlaten van geen of te geringe bezetting viel het fort in 1606 den
Spanjaarden in handen. Na ook Matjan en Djohore aangedaan te hebben, keerde
deze vloot en ook B. behouden naar patria terug. Men had op deze reis den
voorzorgsmaatregel genomen de schepen voor een deel uit snelzeilendekleine
vaartuigen, z.g. jachten, te laten bestaan, die voor verkenningstochten zeer geschikt
waren. Met het jacht ‘Delft’ werd o.a. de kust van Coromandel onderzocht en de
eerste nederlandsche factorij, te Masoelipatnam, gesticht.
Zie: d e J o n g e , Opkomst v.h. ned. gezag I-III; T i e l e , Bouwstoffen I-II;
C o l e n b r a n d e r , Koloniale gesch. II, 91, 94 ('s Grav. 1925).
Bartelds

[Batenburg, Jan van]
BATENBURG (Jan v a n ), wiens volgelingen als ‘Batenburgers’ bekend zijn, ook
‘zwaardgeesten’ genoemd, die als ‘moorders en razende zeloten’ hebben gewoed.
Hij was een bastaard uit het adelijk geslacht van dien naam en had zich opgeworpen
als hersteller van het munstersche rijk van Jan van Leiden. Het land van IJselstein
schijnt het middelpunt geweest te zijn van de beweging, door hein ontstaan. Zijn
volgelingen hadden daar een aanzienlijke beschermster in E l s a v a n L o s t a d t ,
vrouw van den drossaard G i j s b r e c h t v a n V a r i k . Zij predikten geweld,
pleegden roof en brachten ‘de veelwijverij onvervaard in practijk. Hoe ook verdwaasd,
deze dwepers hebben met hun leven altijd hun waan betaald’. In en na 1542 heeft
de overheid met sterken arm een eind aan hun optreden gemaakt.
Zie: L. K n a p p e r t , Het ontstaan en de vestiging van het protestantisme in de
Nederl. (Utr. 1924), 206 v.; d e z . uitvoeriger in Anabaptistica in Theologisch
Tijdschrift XXXIX (Leid. 1905), 131-155; K. V o s , Het naspet der Batenburgers in
Doopsgezinde Bijdragen 1884, 12, 14; 1917, 140, 143, 174-179; K. V o s , Menno
Simons (Leid. 1914), register, blz. 335; Bibliotheca Reformatoria Neerlandica VII
('s Gravenhage 1910). 94; Inventaris der archiefstukken in de Ver. Doopsgez. Gem.
te Amsterdam I (Amst. 1883), no. 188 v.
Knipscheer

[Batta, Jan Baptist]
BATTA (Jan Baptist), overl. te Venray 12 Mei 1689, begr. te Broeckhuysenvorst 13
Mei 1689, werd 3 Nov. 1681 als scholtis van Blitterswijck beëedigd, was tevens
secretaris en stadhouder van het leenboek; 11 Dec. 1685 werd hij als
gerichtsschrijver te Meerlo (Lb.) beëedigd en was stadhouder van het lijfsgewinsboek
dier heerlijkheid. Hij was gehuwd met M a r i a A n t o n i a R o g g e n , geb. te
Geysteren en overl. oud 78 jaren te Sevenum 20 October 1738, dochter van Johan
R., secretaris van Blitterswijck en scholtis aldaar sedert 6 Juli 1671 tot 1681, tevens
secretaris van Meerlo (1666-1681) Geysteren, Oirlo en Oostrum, en van Catharina
van Litt.
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Twee zoons uit zijn huwelijk J a n G o d f r i e d (overl. 1725) en J o s e p h
(1698-1734) werden geestelijke.
Zie: Maasgouw (1909), 5.
Verzijl
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[Battaerd, Carel Herman Ferdinand Alexander]
BATTAERD (Carel Herman Ferdinand Alexander), geb. te Alkmaar 11 Maart 1800,
overl. te Leeuwarden 20 Jan. 1884, zoon van Joannes Franciscus, die volgt, en van
Catharina de Waart.
Hij trad in 1811 in militairen dienst als volontair bij het 123e linieregiment, werd
korporaal 1813, fourier bij het 126e regt. in 1813, fourier in holl. dienst 1814, sergeant
1815, sergeant-majoor 1815, adjud. onderofficier 1817, 2e luit. 1820, 1e luit. 1829,
was van 1828-1839 adjudant van den generaal v. Sytzema en van 1839-40 van
gener. majoor Knotzer, werd in 1841 kapitein, in 1853 majoor en gepensionneerd
1856.
Hij heeft o.a. deelgenomen aan de blokkade van Wesel, aan den slag bij Waterloo,
aan het beleg van Valenciennes en van Kortrijk.
Hij huwde te Leeuwarden 16 Maart 1821 met S u s a n n a B a r b a r a (M a r i a )
barones v a n A s b e c k z u B e r g e u n d M ü n s t e r h a u s e n , geb. te
Leeuwarden 12 Mei 1798, overl. te Leeuwarden 7 Juli 1873, dochter van baron
V a l e r i u s V i t u s en van A d r i a n a L u p p u s .
Dit huwelijk bleef kinderloos, maar het echtpaar Battaerd nam als kind aan C a r e l
H e r m a n F e r d i n a n d A l e x a n d e r C o r b e l i j n (1847-1913) aan wien bij
K.B. van 10 Dec. 1870 werd toegestaan den geslachtsnaam B a t t a e r d bij den
zijne te voegen. Deze C o r b e l i j n B a t t a e r d was in zijn tijd een zeer gewaardeerd
penningkundige.
Zie: M.G. W i l d e m a n in Mdbl. Ned. Leeuw XXXVII, 12; Alg. Ned. Familieblad
I, no. 87, p. 5a.
Regt

[Battaerd, Ferdinand Lodewijk]
BATTAERD (Ferdinand Lodewijk), geb. te Breda, gedoopt ald. r.k. 17 Mei 1769,
overl. 22 April 1849, zoon van P e t e r en van M a r i a E l i s a b e t h P é r u s e t .
Hij trad in militairen dienst 1784, werd 2e luit. der cavalerie 1786, 1e luit. in 1792,
ritmeester 1810, majoor 1815, luit. kolonel 1815 en werd in 1821 gepensionneerd.
Bij zijn vrouw M a r i a H e l e n a M a t t h i e u , geb. te Namen, won hij o.a. twee
kinderen: E r m e l i n d i s B. en J o a n n e s J a c o b u s J o s e p h u s E d u a r d u s
B. Deze laatste werd te Huibergen gedoopt 14 April 1795 en overleed, als gep.
majoor der cavalerie, te Breda 19 Jan. 1866.
Zie: M.G. W i l d e m a n , in Mdbl. Ned. Leeuw XXXVII, 11; Ned. Patriciaat XI, 25.
Regt

[Battaerd, Joannes Franciscus]
BATTAERD (Joannes Franciscus), geb. te Breda 22 Dec. 1771, overl. te Leeuwarden
21 Mei 1832, zoon van P e t e r en van M a r i a E l i s a b e t h P é r u s e t .
Hij trad in militairen dienst, klom op tot majoor en voerde als zoodanig in 1830
het commando binnen Leuven over het garnizoen, bestaande uit het 2e bataljon
van de 11e afdeeling, waarvan de meeste onderofficieren en manschappen en ook
vele officieren Zuid-Nederlanders waren. Op den 1en September werd het garnizoen
door de muitende burgerij aangevallen, doch na dezen aanslag te hebben
afgeslagen, trok de bezetting in den nacht naar Tongeren. Ten gevolge eener
gedurende den veldtocht opgedane ongesteldheid overleed de majoor anderhalf
jaar daarna te Leeuwarden.
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Hij was gehuwd met C a t h a r i n a d e W a a r t , ged. te Harlingen 9 Dec. 1766,
overl. te Groningen 2 Dec. 1852, dochter van H e r m a n u s en van F o e k j e
Jongma.
Van hun kinderen gaat C.H.F.A. Battaerd hiervoor en volgen P.J.T.A. en Joh. Fr.
Jos. Al.
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Zie: M.G. W i l d e m a n in Mdbl. Ned. Leeuw XXXVII, 12; B o s s c h a , Neerl. Heldend.
2

te Land IV, 474; Ned. Patric. XI, 25.
Regt

[Battaerd, Johannes Franciscus Josephus Alardus]
BATTAERD (Johannes Franciscus Josephus Alardus), ged. te 's Hertogenbosch
25 Oct. 1809, overl. te Maastricht 15 Jan. 1853, zoon van Johannes Franciscus,
hiervóór, en van C a t h a r i n a d e W a a r t .
Als 2e luitenant der artillerie behoorde hij van 30 Nov. tot 23 Dec. 1832 tot de
verdedigers der citadel van Antwerpen. Hij overleed als 1e luit. bij den staf der
artillerie en was ridder der Milit. Willemsorde 4e kl.
Zie: M.G. W i l d e m a n in Mdbl. Ned. Leeuw XXXVII, 12; B o s s c h a , Neerl. Held.
2

te Land IV, 606 noot 1.
Regt

[Battaerd, Pieter Franciscus]
BATTAERD (Pieter Franciscus) zal wel tot het geslacht der voorgaanden hebben
behoord, maar omtrent zijn burg. stand werden geen aanteekeningen gevonden.
Bosscha vermeldt hem als luitenant bij de vierde halve brigade comp. grenadiers
en als vermist in de actie van 19 Sept. 1799 bij Bergen. Waarschijnlijk werd hij daar
krijgsgevangen gemaakt.
2

Zie: B o s s c h a , Neerl. Held. te Land IV, 620.
Regt

[Battaerd, Petrus Johannes Theodorus Augustus]
BATTAERD (Petrus Johannes Theodorus Augustus), geb. te 's Gravenhage 5 April
1802, overl. te Breda 6 Juli 1879, zoon van Joannes Franciscus hiervoor, en van
Catharina de Waart.
Hij overleed als gepensionneerd luit. kolonel der infanterie O.-I.L. en was ridder
der Mil. Willemsorde. Hij huwde te Groningen 12 Juni 1844 met F r a n ç o i s e
M a r i a E n g e l e r (1822-1892), dochter van D i r k F r a n s en van M a r i a
S c h o n e g e v e l . Uit dit huwelijk 3 dochters en 2 zoons, waarvan de oudste dochter
Ds. W.F. W a l c h , luth. predt. te Breda, huwde en de zoons het land in overzeesche
gewesten als majoor en kapitein hebben gediend.
Zie: Ned. Leeuw XXXVII, 13; Nederl. Patriciaat XI, 25, 26.
Regt

[Battus, Jacobus]
BATTUS (Jacobus), J a c o b B a t t of B a d t , werd omstreeks 1465 geboren. Hij
studeerde aan de Universiteit te Parijs en kwam daarvan in 1492 terug. In Februari
1494 werd hij als poorter van Bergen op Zoom ingeschreven en bekleedde aldaar
achtereenvolgens de functies van hoofd der gemeenteschool en secretaris der stad.
In de laatste betrekking, welke hij niet lang vervulde, kwam hij in kennis met Erasmus,
die hem met nog andere bergen-op-zoomsche vrienden in zijn Anti-barbari ten
tooneele voert. Volgens Erasmus had Badt in zijn jongelingsjaren de vluchtige
meisjeslieftalligheden gezocht, waar echter de studie der schoone letteren hem
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weer van afgetrokken hadden. Erasmus vond in hem een kostbaren en trouwen
vriend: zoo zorgde Badt er voor, dat Erasmus te Parijs kon gaan studeeren. Reeds
29 Nov. 1498 vinden we Badt in dienst bij Anna van Borselen, op het kasteel
Tournehem, tusschen Calais en Saint Omer, als gouverneur van haar zoon Adolphus
van Veere, met welke positie hij zijn verdere leven schijnt doorgebracht te hebben.
In deze betrekking, wist hij meermalen geld voor Erasmus te verwerven, zoowel
van Anna van Veere, als van Antonius van Bergen, abt van St. Bertin te St. Omer.
Ook genoot Erasmus bij en door Badt gastvrijheid op genoemd kasteel. Badt stierf
in 1502, waarschijnlijk door vergif. Hij was gehuwd en had zeker één zoon:
Cornelis.
Zie: Taxandria XXXV (1928), pag. 113; Erasmi Epistolae ed. A l l e n , passim.
Slootmans
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[Baudaen, Joannes]
BAUDAEN (Joannes), B o u d a n u s , B o d a a n , dominikaan, geb. te Breda 1589,
ontving 2 Nov. 1608 het ordekleed in het klooster te 's Hertogenbosch, overl. te
Antwerpen 6 Nov. 1671. De juiste data van zijn werkkring zijn niet bekend. Hij was
algemeen prediker te Leuven en biechtvader van het nonnenklooster zijner orde
Leliëndal te Brugge. Of dit vóór 1620 was, is niet zeker. In dat jaar in Mei vestigde
hij zich te Haarlem. Waarschijnlijk stond hij in betrekking met de laatste overlevende
Dominikanen dezer stad. Zeker is, dat Baudaan archiefstukken en wat hij nog vond
van het haarlemsche klooster in den Bosch in veiligheid heeft gebracht. Van daar
is het naar Mechelen gekomen en een gedeelte van het archief, dat met de fransche
revolutie gered is, bevindt zich nu in het Dominicanerklooster te Gent. Pater Baudaen
had te Haarlem een zending van den nuntius en van den vicaris-provinciaal zijner
orde, Mich. Ophovius. Blijkens de akten van het haarlemsch kapittel (Bijdr. Haarl.
I, 133), verzetten de vicaris Rovenius en de deken van Haarlem, kanunnik van het
kapittel, Nomius, zich tegen de toelating van P. Baudaen. Een verzoek van den
nuntius 23 Sept. 1621 om den pater rustig de uitoefening zijner priesterlijke functies
te vergunnen, bleef zondergevolg, totdat de nuntius hun 20 October uitdrukkelijk
verbood, pater Baudaen te dwingen de stad te verlaten. Eerst nadat de pater Dec.
1621 een schriftelijke verklaring had afgelegd, werd hij voorgoed toegelaten. Hij
stichtte de St. Dominicusstatie in de bierbrouwerij ‘De Klaveren’ en bleef werkzaam
te Haarlem tot 1626, toen hij 11 Aug. tot prior werd gekozen van het klooster te 's
Hertogenbosch. Reeds twee jaar later, 21 Mei 1628, bij de visitatie van den
provinciaal, vroeg hij ontslag van zijn prioraat. Spoedig daarop vertrok hij naar
Utrecht om pater Vinc. Andriessen bij te staan in de niet lang te voren gestichte
statie in de Dorstige Hartssteeg. In 1632 werd Pater Baudaen gevangen genomen.
Enkele fransche soldaten hadden als ijverige Katholieken de schuilkerk van den
pater bezocht. Op zekeren dag lieten zij, volgens afspraak, onder de H. Mis den
schout met de gerechtsdienaars binnen, toen dezen aanklopten. Met getrokken
degen grepen de verraders den pater op het altaar en leverden hem over aan de
gerechtsdienaars. Deze voerden hem, bekleed met zijn misgewaad, langs de straten
der stad naar het stadhuis, waar hij in de gevangenis werd geworpen. Tegen een
zwaar losgeld en een banvonnis kwam hij weder vrij en trok met J. van Nes, die
voor zijn vrijheid een groote som betaald had, naar Woerden, waar de Katholieken
zonder priester waren wegens de scherpe vervolging. Vier jaar later werd P. Baudaen
werkzaam in Utrecht (1636). Hij stichtte er de Dominicanerstatie bij de
Wittevrouwepoort, de latere Sint Dominicusstatie. Na eenigen tijd schijnt hij weder
een banvonnis opgeloopen te hebben en begaf zich naar de Zuidelijke Nederlanden.
De leden van het bossche klooster dwaalden nu hier dan daar rond, steeds verjaagd,
zonder vaste verblijfplaats. Pater Baudaen werd aangenomen in het klooster zijner
orde te Antwerpen. Hij was aldaar tweemaal supprior en magister der jonge
kloosterlingen. Na zijn 50-jarig jubileum als kloosterling gevierd te hebben, overleed
hij in het antwerpsche klooster.
Zie: d e J o n g h e , Belgium Dominicanum (Brux. 1719), 240; G. M e y e r , De
predikheeren te 's Hertogenbosch (Nijm. 1897), 94, 176, 179, 242, 257; Archief
aartsb. Utrecht I, 426-427, 432; II, 17, IX, 212-214, XXXII, 147; Bijdr.
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bisdom Haarlem I, 332, 333, 338, XV, 133-136, XXXVI, 167; Graf- en gedenksch.
v. Antw. V, 128.
Fruytier

[Bauduin, Dr. Antonius Franciscus]
BAUDUIN (Dr. Antonius Franciscus), geb. te Dordrecht 20 Juni 1822, overl. te 's
Gravenhage 7 Juni 1885, zoon van F r a n c i s c u s D o m i n i c u s A n d r e a s en
van M a r i a J a c o b a M a s i o n .
Hij werd 15 Januari 1840 med. stud. te Utrecht en werd 22 Aug. 1843 aangesteld
tot officier van gezondheid 3e klasse. Hij werd 4 Dec. 1843 opnieuw student, ditmaal
te Groningen en promoveerde aldaar 21 Juni 1845 tot doctor in de geneeskunde
op proefschrift: De resectione maxillae superioris, casu memorabili illustrata. Hij
doorliep alle rangen totdat hij 15 Aug. 1880 werd benoemd tot dirig. off. van
gezondheid 2e kl. en chef van den milit. geneesk. dienst. Vijftien jaar was hij
werkzaam als leeraar aan de voormalige rijkskweekschool voor milit. geneeskundigen
te Utrecht. In 1862 vertrok hij naar Japan, waar hij gedurende vele jaren het
hoogleeraarsambt in de genees- en heelkunde bekleedde; hij deed daar eenige
hospitalen bouwen en organiseerde den milit. geneesk. dienst van het Rijk. Na in
het vaderland te zijn teruggekeerd, wijdde hij opnieuw zijn krachten en veelzijdige
kennis aan de belangen van onzen geneesk. dienst. In Aug. 1883 vierde hij het
feest van zijn veertigjarigen werkkring als officier van gezondheid bij het nederl.
leger. Bij besl. van 20 Maart 1884, no. 16, werd hij op pensioen gesteld en hem de
rang verleend van dirig. off. v. Gez. 1e klasse. Hij is ongehuwd overleden.
Zijn portret is gelithografeerd door C.W. Mieling.
Zie: Alg. Ned. Fam.blad I, 24, blz. 5; Mbl. Nederl. Leeuw III, 67; Dagbladberichten.
Regt

[Bauduin, Dominicus Franciscus Antonius]
BAUDUIN (Dominicus Franciscus Antonius), geb. te Dordrecht 24 Juli 1827, overl.
te 's Gravenhage 19 Dec. 1909, zoon van F r a n c i s c u s D o m i n i c u s A n d r e a s
en van M a r i a J a c o b a M a s i o n .
Hij studeerde aan het seminarium te Melle (België) en wijdde zich aanvankelijk
aan de beoefening der textiel-nijverheid, welke studie hem in Indië ten goede kwam.
Hij was daarna ambtenaar bij de Nederl. Handelmaatschappij, werd geplaatst aan
de factorij Makassar en trad in 1856 op als chef van een handelshuis te Batavia.
Na zijn terugkeer in Nederland was hij achtereenvolgens als directeur en als president
van de Rotterd. Bank werkzaam. Daarna maakte hij gedurende twee jaren een reis
naar Java, China, Japan en Amerika, waarna hij zich in 1871 te 's Gravenhage
vestigde, om zich daar meer in het bijzonder aan de belangen van den landbouw
te wijden. Als lid en president van het hoofdbestuur der Holl. Maatsch. van Landbouw
heeft hij zich zoo verdienstelijk gemaakt, dat hem bij zijn aftreden het
eerelidmaatschap van het hoofdbestuur werd aangeboden. Verschillende brochures
en tijdschriftartikelen voor economische en landbouwbelangen getuigen van zijn
ervarenheid op dat gebied.
Hij was gehuwd met J o h a n n a E l i s a b e t h C o n s t a n t i n a d e H a r r i g n y
B r o u w e r , geb. te Batavia, overl. te Wiesbaden 29 Oct. 1909, oud 74 jaar, dochter
van J e a n en van E m m e r i q u e F r e d e r i q u e d e P l a n c q u e V u u r . Uit dit
huwelijk sproten verscheidene kinderen, waarvan er vier den vader overleefden.
Zie: ‘Wie is dat?’, 34; Ned. Leeuw III, 67, V, 8, VIII, 23, IX, 39; Dagbladberichten.
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Regt

[Bauer, Henricus]
BAUER (Henricus), geb. in Maijen bij Coblenz, bekwaam portretschilder, ivoorsnijder
en beeld-
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houwer. Hij kwam met bisschop van Hoensbroeck, die de kunst zeer begunstigde,
met anderen, naar Roermond, werd burger der stad 1 April 1791; hij was echter 23
Oct. 1780 reeds gehuwd te R. met S i b i l l a C o m p a n s . Hij hertrouwde, na den
dood zijner vrouw in 1793 te Roermond met G e r t r u d i s S c h e r i s . Uit het eerste
huwelijk twee zonen, J o h . H e n r i c u s , geb. 1784, H e r m a n u s J o s . en nog
dochters. Zijn ivoren Christus- en Madonnabeeldjes, waarvan er nog enkele te
Roermond bewaard worden, zijn portretten in ivoor, getuigen van groote
kunstvaardigheid. Bisschop van Hoensbroeck, resideerende op het kasteel Hillenrade
bij Swalmen, legde daar een kunst verzameling aan, welke hij door Henricus Bauer
liet besturen. De familie bestaat nog in Limburg.
van Beurden

[Bauer, Johannes Henricus]
BAUER (Johannes Henricus), priester, geb. te Steenwijkerwolde 31 Dec. 1851, van
eenvoudige ouders, die in de bange dagen der overstrooming van 1825 in de golven
omkwamen, overleed als deken van St. Bonifacius te Leeuwarden 2 Dec. 1867. Hij
was de oudste van vier zonen, die door de ouders aan de woedende baren werden
toevertrouwd en gered werden. Pastoor Schriever van Steenwijkerwold trok zich
het lot der weezen aan. Hij zorgde, dat de jeugdige Johannes, die veel lust en aanleg
voor de studie had, op het gymnasium te Meppel de latijnsche klassen volgde. Hij
voltooide op het Seminarie te 's Heerenberg de hoogere studies en werd 1839
priester gewijd. Achtereenvolgens werkte hij met ijver in de volkrijke parochies van
Amersfoort, Raalte en Zwolle als kapelaan. 1846 werd hij aangesteld als pastoor
der kolonie Frederiksoord, een moeilijke post, waar hij zich zeer verdienstelijk maakte.
Toen hij 1854 tot pastoor van Sint Bonifacius in de friesche hoofdstad was benoemd,
zag men hem noode vertrekken. Gedurende 13 jaar was pastoor Bauer in
Leeuwarden de onvermoeide en zorgzame herder.
Zijn broeder L. B a u e r was pastoor te Vollenhove en H. B a u e r te Monster.
Zie: Kerkelijke Courant Kath. Nederl. stemmen no. 576, jaarg. XXXIV (1868), LVII,
108, LXXII, 285; Godsdienstvriend XLV, 256, 4, 71, LI, 171, XCIX, 376.
Fruytier

[Bauer, Johan Joseph Aloysius Godlieb]
BAUER (Johan Joseph Aloysius Godlieb), geb. te Gross-Glogau (of Breslau) 1767,
overl. te Batavia 1823. In Mei 1785 liet hij zich aanmonsteren als soldaat in dienst
der O.-I.C., en kwam Febr. 86 in Indië aan, waar hij in 1790, 96, 99 en 1802 resp.
tot jong-assistent, absoluut-assistent, boekhouder en onderkoopman op het comptoir
der generale visite bevorderd werd. Van 1803-08 doorliep hij de rangen van koopman
en eersten suppoost op het comptoir generaal, van factuurhouder op het
negotiekantoor, van scriba en lid der commissie tot inspectie der Regentschappen
en van opperkoopman. In dien rang werd hij benoemd tot visitateur-generaal en
president-boedelmeester. Nog in hetzelfde jaar 1808 trad hij op als president der
pas opgerichte Rekenkamer. Tijdens het engelsche tusschenbestuur komt hij tot
1816 voor als accountant. Levysohn Norman noemt hem als zoodanig ‘de spil der
financieele administratie’. Tijdens het bewind der C.-G.'s werd hij weer president
der Rekenkamer, wat hij tot zijn dood gebleven is. Het antagonisme tusschen het
opperbestuur in Bengalen en Raffles weerspiegelt zich in hun beoordeeling van
Bauer. Terwijl het eerste herhaaldelijk aanmerkingen maakt op de boekhouding te
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Batavia, prijst de landvoogd zijn ‘superior talents and integrity’. Als men hem in
Calcutta
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door een ander vervangen wil zien, haast R. zich 's mans verdiensten in een helder
licht te plaatsen. Toen de engelsche commissarissen, belast met de
bestuursovergave, hem onachtzaamheid en verzuim verweten (1817), wist B. in
1819 geen andere verontschuldiging daartegen in te brengen dan dat hij
nauwgezetheid tegen den overweldiger niet noodig geoordeeld had. Die hoogst
eigenaardige zienswijze kwam hem op een scherpe terechtwijzing van den G.-G.
te staan.
Sedert 1816 was hij eigenaar van het land Kadoewang; hij woonde in 1817 op
den hoek van Molenvliet en Rijswijk.
Hij was gehuwd met J o h a n n a E l i s a b e t h F i s s e r (gest. 1823), waarvan
hij gescheiden is. Zij schonk hem een zoon F r e d e r i k C l e m e n s , geb. te
Soerabaia 1797. Ook had hij een zoontje P e t r u s J o s e p h u s bij een grisseesche
vrouw. Zijn graftombe bevindt zich op Tanah Abang.
Zie: d e H a a n , Priangan I (Batav. 1910); L e v y s o h n N o r m a n , De Br.
heersch. over Java en onderhoorigh. (Leiden 1857); M i j e r , Kronijk van Ned. Ind.
280 I.
Bartelds

[Beckers, Joannes Lambertus]
BECKERS (Joannes Lambertus), geb. te Venlo 9 Augustus 1755, overl. aldaar 10
Februari 1837, zoon van M i c h a e l en H e l e n a J o h a n n a v a n L a e c k e r v e l t ,
was kwartiermeester der stad Venlo sedert 1779, deed 1 Maart 1793 den eed als
raadsverwant, was agent municipal 1796 (15 Febr.-29 Maart), raadslid 1816-1830,
burgemeester 1822-1824, wethouder 1824-1830. Hij was 27 Nov. 1777 gehuwd
met W i l h e l m i n a C a t h a r i n a V e r h a e g e n (geb. 20 Sept. 1752, overl. 11
Maart 1834) dochter van Adrianus, landmeter der stad Venlo en van G e r t r u d i s
v a n D o e s b o r g h . Zijn portret, vervaardigd door den schilder J. Velte in 1833, is
een stuk van kunstwaarde en bevindt zich op het stadhuis te Venlo. Zijn zoon
M i c h a e l R o c h u s B a r t h o l o m e u s (geb. te Venlo 24 Aug. 1778, overl. te
Echt 23 Mei 1832), gehuwd met G e r t r u d i s E l i z a b e t h M o u w e n s , was
ontvanger der in- en uitgaande rechten en directe belastingen en accijnsen te Echt.
Over zijn zoon Petrus Lambertus, zie dl. 1, kol. 271.
Zie: J a n V e r z i j l , Genealogie Beckers; Maasgouw (1920), 61-62; Stadsarchief
te Venlo no. 174; H. U y t t e n b r o e c k , Het dagboek of de kroniek door pastoor
J.C. van Postel, 41, 82, 97, 113-115, 138, 141, 146, 167; d e z ., De straten te Venlo,
146, 149-150; Bidprentje van M.R.B. Beckers.
Verzijl

[Bedaff, Antonius Aloys Emmanuel van]
BEDAFF (Antonius Aloys Emmanuel v a n ), geb. te Antwerpen 25 Dec. 1787, overl.
te Brussel Nov. 1829, was een bekwaam historie- en portret-schilder. Hij was een
der knapste leerlingen geweest der schilderschool, de centrale school zijner
geboortestad en had verschillende medailles verkregen.
Van moederszijde stamde hij af van den schilder Nic. Vleugels, overl. te Rome,
bestuurder der Academie van St. Lucas.
Nadat Ant. Bedaff eenigen tijd werkzaam was geweest als professor en bestuurder
der teekenacademie van 's Hertogenbosch, vestigde hij zich te Brussel. Met zijn
vriend Turken gaf hij uit: Grondbeginselen der teekenkunde met een groot
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aantallitographieën en opgedragen aan de Koningin der Nederlanden. Haarlem
bezit een drietal zijner schilderijen. Hij schilderde portretten en historiestukken.
Zie: I m m e r z e e l , De levens en werken der kunstschilders enz. I, 35; Biogr. nat.
II, 77.
Fruytier
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[Beduunre, Jan]
BEDUUNRE (Jan), kartuizer, geb. te Amsterdam, overl, aldaar omstreeks 1440. Hij
was geprofest monnik van het klooster van Sint Andries ter Zaliger Haven buiten
de Haarlemmerpoort. In het giftboek van dit convent, dat wordt bewaard in het
oud-archief van Amsterdam, staat bij het jaar 1434 opgeteekend, dat Jan B. voor
de librije van het klooster verscheidene boeken heeft afgeschreven en geschonken.
Zijn sterfdag is 14 December.
Zie: Bijdr. en Med. Hist. Gen. Utr. IX (1886), 348; P. S c h e l t e m a , Aemstels
oudheid II, 36 e.v.
Scholtens

[Beechman, Hubertus]
BEECHMAN (Hubertus), kartuizer, overl. te Xanten in 1678 of 1679. Hij trad in het
kartuizerklooster Betlehem te Roermond, waar hij als monnik is geprofest. Later
werd hij als prior belast met het bestuur van de chartreuse te Xanten, welk ambt hij
tot aan zijn dood heeft bekleed.
Zie: Cartae Capituli Gen. Ordinis Cartus. (ms. Cartosa del Galuzzo, Florence);
Maisons de l' Ordre des Chartreux, Vues et Notices, IV (Parkmunster 1917), 99-102.
Scholtens

[Beeckman, Andries]
BEECKMAN (Andries) of A n d r e a s B e e c q m a n , geb. te Zutfen. Van dezen
zeventiendeeeuwschen schilder ontbreken alle levens- en familiebijzonderheden.
Noch te Zutfen, noch te Deventer, waar hij volgens den catalogus van het
rijksmuseum gewoond heeft, maken de archieven van hem gewag. Alleen is van
hem bekend, dat hij ook in Indië geschilderd heeft, van waar hij, blijkens een
schuldbekentenis, opgemaakt door den bataviaschen notaris Jan Keijsers van Breda,
begin 1657 als soldaat naar het vaderland is teruggekeerd. Door zijn twee
schilderijen, die nagenoeg hetzelfde voorstellen: een gezicht vanuit de Groote rivier
west, dicht bij de Maleische gracht, op het kasteel, leert hij ons een deel van het
Batavia dier dagen kennen. Vooral voor de kennis der europeesche en aziatische
kleeder-drachten zijn ze van belang. Het eene stuk wordt bewaard in het
Rijksmuseum te Amsterdam, het andere in het Koloniaal instituut aldaar, als
geschenk van J.T. Cremer, die het te Leipzig had aangekocht.
Zie: d e H a a n , Oud- Batavia I (Batavia 1922).
Bartelds

[Beek, Jurriaan]
BEEK (Jurriaan), oudste zoon van J o h a n , geb. op Malakka 1660, overl. te
Amsterdam 1714. Zijn vader, aanvankelijk vrijburger op Malakka, was in 1672 naar
Batavia vertrokken, waar hij als koopman, ‘buiten dienst van de compagnie’, een
goed fortuin verworven had. Zijn oudsten zoon en opvolger, Jurriaan, ging het niet
minder voor den wind. Door relaties in Nederland, die evenals hij er geen been in
vonden de strenge verbodsbepalingen der O.I.C. te overschrijden en zelf zeker ook
slimmer en ondernemender aangelegd dan de meesten zijner vakgenooten, welke
gewoonlijk slechts met moeite het hoofd boven water konden houden, heeft Jurriaan
het jaren lang onderstaan de Compagnies negotie, ‘de spille waar het alles om
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draait’, te onderkruipen. Wel is waar was de handel in de indische wateren den
vrijburgers voor een deel toegestaan, maar slechts onder zeer beperkende
bepalingen. Het meest waren de vrijburgers benadeeld door de in Juni 1678 te
Batavia afgekondigde Ordre en reglement op den inlandschen handel in Indië,
vastgesteld door heeren XVII 16 Oct. 1676.
Het was bij de geoctrooieerde maatschappijen een vaste stelregel, dat de handel
der vrije luiden ‘haar niet dan ten hoogste nadeelig, ja, een pest in haar ligchaam
was’. Het
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goederentransport van particulieren uit Indië nam in de tweede helft der 17de eeuw
zulke afmetingen aan, dat de heeren XVII beducht werden, zooals ze in hun
patria-missive van 26 Nov. 1696 schreven, ‘dat sulcks den ondergang dier compagnie
soude na zich sleepen’. Om het kwaad te bestrijden, was men er mee gaan
transigeeren door te veroorloven, dat de handel in diamanten en andere
edelgesteenten vrij zou zijn (res. 15 Juni 1682) mits betalende 3% van het daartoe
uit Nederland te zenden bedrag. Hiertoe zouden alleen geopend zijn de kantoren
Soeratte, Massoelipatnam en Ceilon. Aan de Compagniesdienaren aldaar moesten
de tot inkoop vereischte gelden worden geconsigneerd, waarvan zij eveneens 3 %
als recognitie mochten rekenen. Zelfs gingen de heeren majores op 5 Maart 1693
een stapje verder door G.-G. en raden te machtigen tot nader order een ieder toe
te staan naar patria mee te nemen of te zenden thee, theeutensiliën, porselein,
lakwerk, tonkinse mandjes, atjars en confituren. Bleek bij de nauwkeurige inspectie
in Batavia, of hij het tweede onderzoek in Nederland, dat er verboden waar bij was,
dan werd de geheele bezending verbeurd verklaard. Dit was de eenige straf op het
overtreden der verbodsbepaling. Toen echter het uit. Dec. 1700 afloopende octrooi
bij res. der St. Gen. van 5 Maart 1696 wederom voor veertig jaren was verlengd,
hadden heeren bewindhebbers niet alleen de vroegere verbodsbepalingen weten
te handhaven, maar ze hadden er aan toegevoegd gekregen, dat de ‘contreventeurs’
behalve het verlies hunner sluikwaar nog viermaal de waarde van het verbeurde
als boete zouden moeten betalen. Doch reeds in hun missive van 16 Febr. 1700
aan G.-G. en raden klaagt het opperbestuur, dat het door onderschepte brieven te
weten gekomen was, dat in Holland een compagnie was opgericht ter negotie op
Batavia, werkende met een kapitaal van 50 duizend gld., dat reeds voor de helft
was uitgegeven aan veilig in Holland aangekomen barnsteen, tak- en bloedkoralen,
en bodemarijbrieven. De heeren vonden het ‘een zeer stout en outrecuidant bestaan’.
Bij opening en tezing in Holland van ‘de gemeene dooze’ (de mail), waartoe art. 94
van den artikelbrief hun het recht gaf, bleek dat het kwaad een ontstellenden omvang
genomen had. Vrijlieden niet alleen, maar hooge Compagniesdienaren bleken zich
daaraan schuldig te maken. De fiscaal Mr. Christiaan Pith, de waterfiscaal Abraham
Quellerius, de koopman Anthony Heinsius, de boekhouder ter secretarie Johannes
Kouckebakker en nog anderen hadden zich aan het monopolie der Compagnie
vergrepen, hetgeen opgemaakt was uit ‘hun gedeguiseerde manier van schrijven’.
De hoofdschuldige bleek echter Jurriaan Beek. Die had sinds jaren een im- en
export-groothandel gedreven niet alleen op Nederland, maar ook op Engeland en
nog wel horribile dictu ook van britsche schepen gebruik gemaakt. Als zijn agent in
Europa had de amsterdamsche koopman George Munniks gefungeerd.
Hier moest men den ‘aan 's Compagnies welvaart knagenden kanker tot den
grond uitsnijden en extirpeeren’; een indrukmakend exempel diende gesteld te
worden door die ‘allerpernitieuste subjecten’ zoo spoedig mogelijk te verwijderen
(patria-miss. 15 Maart 1701). Beek, de rijk geworden indische jongen. die door
opvallend veel vertoon aan zijn maatschappelijke minderheid trachtte te ontkomen,
was de indische overheid reeds lang een doorn in het oog geweest. Voor bescheiden
plaatselijke betrekkingen had men hem geregeld gepasseerd en van de voordracht
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geschrapt, hem, den heer van Strevelshoek, den schoonzoon van een hun
opgedrongen raad van Indië. Geen wonder, dat Beek de eerste was op de lijst der
naar patria op te zenden delinquenten, bestaande uit acht dienaren der Ed.
maatschappij, zes vrijlieden en een vrouw. Beek alleen had al zestien jaren lang
voor drie à vier ton omgezet en een enorm bedrag 's jaars als winst genoten. Met
allerlei natiën: Chineezen, Maleiers, Javanen, Mooren, had hij uitgebreide
handelsrelaties onderhouden. Spijt over het gebeurde had hij in geenen deele. Hij
ging er zelfs prat op en oordeelde, dat men ‘een zoo considerabel ingezetene moest
aanhouden en cultiveeren’ in plaats van hem in zijn bedrijf dwars te zitten. Over zijn
clandestienen handel, dien in verboden artikelen, liet hij zich niet uit, doch de overheid
kwam ook dezen op het spoor: ook bleek hij de vracht over vrijgegeven goederen
als thee, lakwerk en porselein ontdoken te hebben. In Maart 1702 werd hij
gedagvaard voor den raad van justitie, waar de ex-officio opgetreden
advocaat-fiscaal, Mr. Cornelis van Berendrecht (Pith en Quellerius waren reeds
geschorst), tegen hem een boete eischte van ƒ 72.748. Het geding was nog
hangende, toen men uit een onderschepten brief van zijn hand, gedateerd 9 Nov.
1700 en geadresseerd aan den genoemden G. Munniks, te weten was gekomen,
dat hij zich opnieuw aan particulieren handel had schuldig gemaakt, en dat hij zich
bovendien niet geschaamd had de hooge regeering dezer landen ‘met inpertinente
woorden te decriëeren’. Dat was majesteitsschennis, het getuigde van ‘groote
vilipendie en verachting van de overigheid’. Hier kon eigenlijk ‘corporeele correctie’
worden toegepast. De fiscaal achtte het waarschijnlijk wel zoo voordeelig voor 's
Compagnie's schatkist met den eisch eener tweede boete van ƒ 131.822 genoegen
te nemen. Beek's verdediger, Barthold Hendrik Brooks, wees er in zijn verweer
terecht op, dat al die exorbitante boeten een uitvloeisel waren van het plakkaat van
11 Aug. 1698, dat echter eerst kracht van wet krijgen kon bij het in werking treden
van het nieuwe octrooi, in te gaan 1 Jan. 1701. Er kon dus volgens pleiter van geen
andere poenaliteit sprake zijn dan eenvoudige inbeslagneming. Wat de beschuldiging
betrof van oneerbiedigheid jegens de hooge regeering kon men niet tot vervolging
overgaan, daar aan ‘copie van brieven en cartabellen, wie weet door wien gecopiëerd
en geautentiseerd’ geen rechtswaarde kon gehecht worden. Het vonnis luidde dan
ook: ontslag van rechtsvervolging met veroordeling tot betaling der kosten van het
geding. Maar voor het nog zoo ver was, was hij op 7 Oct. 1702 door den G.-G. ten
kasteele ontboden om daar te vernemen, dat hij per eerstvolgende gelegenheid
met de zijnen naar Nederland werd uitgowezen, ‘zulks de order en de wil van heeren
majores zoude wezen’. Tien dagen later diende Beek een request in van vele
folio-bladzijden, waarin hij betoogde, dat art. 31 van den artikelbrief wel aan G.-G.
en raden de vrijheid gaf ten allen tijde naar patria te kunnen terugzenden iederen
Compagniesdienaar, zonder gehouden te zijn eenige reden op te geven, maar dat
hij, suppliant, als geboren in Indië geen ander vaderland dan deze landen erkende
en bovendien nooit in dienst der Compagnie geweest was. Ook betwistte hij het
recht der heeren bewindhebbers om te ‘jouisseeren van hetzelfde privilegie dat de
magistraten van de steden in Holland gebruiken’, n.l. dat zij hare burgers uit de
steden buiten eenige rechtsbepaling kunnen doen verhuizen en het verblijf in haar
stad ontzeggen. Al mocht Beek
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het recht geheel aan zijn zijde hebben, het baatte hem niets. Zijn vrijmoedig woord
maakte de heeren nog meer verbolgen, zoodat hem bij res. van 17 Oct. 1702 werd
aangezegd nog in het loopende seizoen naar zijn vaderland (?) te gaan. Ult. Nov.
moest hij zich inschepen op het schip ‘De Liefde’ voor de kamer Amsterdam, een
der elf schepen van de retourvloot onder de vlag van den commandeur Jacobus
Brocq. Begin Augustus 1703 kwam hij met zijn gade behouden te Amsterdam aan,
waar hij zich metterwoon vestigde, evenals zijn twee lotgenooten uit Batavia:
A r n o u t P l e m p f o n t e i n en H e n d r i k W o l f r a e t , terwijl een C o r n e l i s
B e r e n b e r g h den Haag tot woonplaats koos. Deze vier bannelingen, die
eensgezind optraden in den strijd om hun goed recht, dienden 1 Juni 1705 een
eerbiedig verzoekschrift in bij de Stat.-Gen., om hen ‘kost en schadeloos’ te laten
terugbrengen naar hun indisch vaderland. De bewindhebbers, in zake gehoord,
stelden in hun antwoord voorop, dat in acht moest worden genomen, ‘dat de ziel
en de subsistentie van de Ed. Compagnie principalijk bestaat in het weren van den
particulieren handel’. De heeren XVII hadden hunne consideratiën ‘secreetelijk’
doen drukken, doch ‘door Gods zonderlinge bestiering’ was Beek c.s. er een
exemplaar van machtig geworden. Ook hij nam tot de pers zijn toevlucht en liet
verschijnen een zeer breedsprakig Kort en bondig bericht op zekere consideratiën
van bewindhebberen van de generale geoctroyeerde O.-I.C., dat wederom aan de
St.-Gen. werd aangeboden. Hun nieuw verzoek bracht de zaak geen stap verder,
maar het had toch dit eigenaardig gevolg, dat hun beklag aanleiding gaf tot de
rechtsvraag: aan welk gezag zijn heeren bewindhebbers eigenlijk onderworpen?
Deze kwestie, die neerkwam op een geschil over het gezag tusschen de Staten van
Holland en Zeeland eenerzijds en die der overige provinciën anderzijds, was
gedoemd om nooit te worden opgelost. Bij ieder nieuw adres, dat supplianten bij
de St.-Gen. indienden, werden geregeld afschriften daarvan naar de provinciën
gezonden om daar breeder besproken te worden. De Staten van Holland toonden
zich in dit geval meesters in de kunst van het op de lange baan schuiven. In den
loop van 1708 en 1709 luidde tot acht malen toe dezelfde stereotiepe beschikking,
dat ‘de voorzegde requesten door de heeren van de ridderschap en andere haar
Ed. Gr. Mog. gecommitteerden iteratievelijk op het voorzegde subject gebesoigneerd
hebbende, nader geëxamineerd en overwogen, mitsgaders de vergadering op alles
van advies zal gediend worden’. Het werd een vaste formule, waarmee ook H.H.M.
werden afgescheept, als ze er op aandrongen om ‘na zoo veelvuldige dilayen’ zich
eindelijk eens te verklaren en met het uitbrengen van hun advies niet langer ‘te
retardeeren’. In den loop van 1710 dienden Beek en lotgenooten drie verzoekschriften
rechtstreeks bij de Staten van Holland in, maar het antwoord was telkens hetzelfde.
De kwestie is nooit verder gebracht en meer en meer in het vergeetboek geraakt.
Sedert verdween ook Beek van het tooneel. In 1714 maakte hij zijn testament ten
overstaan van den notaris Abr. Tzeewen; hij woonde toen aan de Heerengracht bij
den huize van Cromhout. Behoudens twee legaten aan bedienden, vermaakte hij
zijn vermogen aan zijn stiefbroer en stiefzuster in Indië. Joseph Leyner en Abr.
Moetens waren zijn exec.-test.
Ongeveer een halve eeuw later is de zaak Beek nog eens ter sprake gekomen
in het niet geheel analoge geval van den Compagniesdienaar F r a n s K a n t e r ,
gewezen hoofd van onze loge te Bassoera
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in Perzië. Er dient hier op gewezen te worden, dat ook bij de engelsche East Indian
Company met dezelfde misschien nog ergere willekeur werd opgetreden tegen
ondergeschikten. Echter nam de E.I.C. in vele opzichten een ander standpunt in.
Ook zij gaf hare dienaren lage bezoldigingen, maar liet hun en den vrijburgers den
handel binnen de indische wateren geheel vrij. Terecht, vraagt de schrijver van OudBatavia, met welke gezichten de leden der hooge indische regeering en die der
rechterlijke macht elkaar wel zullen aangekeken hebben, wanneer zij hunne
verontwaardiging betuigden over het overtreden der bepalingen tegen den
morshandel, waaraan zij toch allen schuldig waren, zij het dan ook in minder
opzienbarende mate dan de ondernemende Jurriaan Beek, voor ons een
handelsgenie, voor zijn tijdgenooten een kanker in der Compagnie lichaam.
Hij was voor de eerste maal gehuwd met A n n a d e V i c q , die reeds vijf
maanden na haar huwelijk overleed. Hij hertrouwde te Batavia, 27 Oct. 1689, met
C o r n e l i a J o h a n n a v a n B e v e r e n , de oudste der twee dochters en eenige
kinderen van Mr. G e r a r d v.B., heer van Strevelshoek (zie dit deel) en extra-ord.
raad van Indië. Dit huwelijk bleef kinderloos. Na den dood van zijn schoonvader in
1690 is na langdurige vertraging het ambacht van Strevelshoek op hem overgegaan
(11 April 1695).
Hij heeft nog een jongeren broer gehad, gehuwd met een voordochter van de
weduwe A n n a E l i n g s , tweede echtgenoote van Jurriaan's schoonvader Gerard
van Beveren.
Zie: v a n d e n B e r g , Een onderkruiper van 's Compagnie's negotie in den
bundel Uit de dagen der Compagnie (Haarl. 1904) of in Onze eeuw, Sept. 1903;
v a n Z u r c k , Codex Batavus; v a n D i j k , Historia inquisitionis in delicta a
praefectis.... etc., in India commissa (Utr. 1847); B o g a e r t s , Histor. reizen door
d'oostersche deelen van Azia (Amsterd. 1711); V a l e n t i j n , IV, 1e st.; Request
gepresenteert en overgegeven door Jurr. Beek in het rijksarchief.
Bartelds

[Beelen, Christophorus]
BEELEN (Christophorus), geb. te Nederweert 1799, priester, overleed te Borgloon,
Limburg, 28 Nov. 1854. Hij voltooide de latijnsche studiën in het college te Weert;
de filosofie en theologie in het seminarie te Luik. Na zijn priesterwijding 1822 werd
hij kapelaan te Loon bij den vreedzamen pastoor Wagemans, een tegenstander der
belgische revolutie, die weigerde den eed van trouw aan het nieuwe gouvernement
af te leggen, 1833. Kapelaan Beelen was een welsprekend prediker en ijverig in de
weer voor het onderwijs der jeugd. 1836 volgde hij zijn pastoor op. Mgr. van Bommel
benoemde hem niettegenstaande zijn jeugdige jaren tot deken. Hij vergrootte de
kerk, liet door de paters Redemptoristen 1838 eene missie geven, ondanks den
tegenstand van enkele anti-katholieken, die den pastoor door de pers tegenwerkten.
Hevig werd hij aangevallen in het brusselsche blad Mephistophèles en in het Journal
de Liége. De gemeenteraad van Loon nam in het Journal de verdediging van den
pastoor op zich. Hij stichtte scholen en een gast huis voor de zusters van Tilburg,
hem afgestaan door zijn vriend Mgr. Zwijsen 1846 en 1849. Hij versierde zijn kerk,
beheerde met beleid de fondsen van het kerkfabriek, en vervulde nauwgezet de
plichten als herder der parochie, die hem bij zijn vroegen dood diep betreurde.
Zie: D a r i s ; Histoire de Looz, Suppléments (Liège 1867) 49-55; K e r s t e n ,
Journal historique V, 96.
Fruytier
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[Beels, Mr. Theodorus]
BEELS (Mr. Theodorus), geb. te Amsterdam Dec. 1706, overl. te Rotterdam 8 Juni
1775. In
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1737 in den Briel als poorter beëedigd, werd hij daar in 39 lid van den raad en
bekleedde tusschen 1751 en 73 viermaal de waardigheid van regeerend
burgemeester. Van 1750 af was hij penningmeester van de groote visscherij op de
Maas, wat hij bleef tot 1762, toen hij gekozen werd tot raad in de admiraliteit op de
Maas. Nog werd hij benoemd tot rentmeester-generaal der domeinen in Voorne en
de Beyerlanden (1767-75). Volgens een tijdgenoot was hij van een zachte inborst,
zeer geacht bij ‘voorname luiden’ en zeer mededeelzaam in het geven van
liefdegaven aan de armen.
Zijn echtgenoote was sedert 26 Febr. 1741 M a r i a v a n R o y e n uit Maassluis.
Zie: Alg. Ned. Fam. blad 1891, 151.
Bartelds

[Beerenbroeck, mgr. Carolus van]
BEERENBROECK (mgr. Carolus v a n ), geb. te Eindhoven 10 Mei 1730, overl. te
Brugge 25 Febr. 1805, zoon van A r n o l d u s v.B. en G u i l l e l m a v a n D e u r s e ,
promoveerde aan de Universiteit te Leuven in de beide rechten 16 Aug. 1757,
vestigde zich te Brugge en werd aldaar secretaris van Mgr. Jean Robert Ghislain
Caimo,16en bisschop van Brugge. 4 Oct. 1759 werd hij kanunnik der kathedraal
St. Donatianus, 3 Febr. 1766 gegradueerd domheer en 21 Maart 1782
domheer-voorzanger. Paus Gregorius XIV benoemde hem tot kamerheer en later
tot Protonotarius Apostolicus. Ook was hij afgevaardigde van zijn district in de Staten
van Vlaanderen.
Zijn geschilderd portret bevindt zich in de kathedraal van Brugge.
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 van Beerenbroeck, 24.
Verzijl

[Beetjes, Pieter Jacob]
BEETJES (Pieter Jacob), zoon van P i e t e r , die in 1760 als onderstuurman voor
de kamer van Delft naar Java was gevaren, geb. in Indië uit een inlandsche,
waarschijnlijk omstreeks 1780, gesneuveld op Sapoeroea 1817. De jongeling werd
in 1797 als cadet der marine op de school te Semarang aangenomen, werd in 1802
extraordinair luitenant der genie en kort daarna ordin. luitenant. In 1807 lag hij in
garnizoen op Ambon, werd in Mei 1808 kapitein te Soerabaia, werkte in 1809 aan
de Merakbaai (het tegenwoordige uitgangspunt van den veerdienst op Telokbetong),
werd 22 Maart 1810 luit.-kolonel, in welken rang hij o.a. te Semarang diende; was
blijkens de Java Government Gazette van 12 Sept. 1812 adjunct fabriek te Batavia,
op 14 Jan. 1813 waarnemend landmeter voor de opneming der te verkoopen
landerijen in de bataviasche ommelanden; in 1814 en 15 surveyor in de Preanger,
waar hij volgens van Waeij deze regentschappen met inbegrip van Krawang,
Cheribon en Indramajoe in kaart bracht ter wille van zijn eigen topografische
verkenningen. Op 31 Aug. 16 werd hij tot majoor der pioniers benoemd. In dezen
rang commandeerde hij den aanval op de saparoeasche muitelingen, die in opstand
waren gekomen tegen ons gezag, bevreesd als zij waren voor het terugnemen der
mildere, door de Engelschen vastgestelde bepalingen ten opzichte van den
specerijhandel. De resident Johannes Rudolphus van den Berg werd vermoord (17
Mei 1817) en ook onzen aanvoerder kostte de strijd het leven. Zij, die hem
onbekwaamheid in de leiding verweten hebben, hebben geheel over het hoofd
gezien, dat men nimmer een officier hiermee had mogen belasten, wiens werk jaren
achtereen teekenen en exploreeren was geweest.
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Hij was gehuwd met E l i s a b e t h G e e r t r u i d a v a n S t e e n b e r g e n , die
hem Juli 1812 een zoon, N i c o l a a s W i l l i a m J a s s e schonk.
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Zie: d e H a a n , Priangan IV, 719; Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenk. van
Ned.- Indië, 1911, 404 e.v.
Bartelds

[Beke, Gielis van der]
BEKE (Gielis v a n d e r ), wiens latijnsche naam d e R i v o wellicht verwantschap
aanwijst met een tijdgenoot, den bredanaar Rad. de Rivo (dl. II, kol. 1214), was
reeds in 1362 deken van het kapittel der O.L.V. kerk te Breda. In 1382, tijdens zijn
bewind, werden nieuwe bepalingen gemaakt over de inkomsten van een overleden
kanunnik. Zijn overlijden staat in het necrologium geboekt op 20 Nov. 1398.
Een voorganger in dezelfde waardigheid was Z e b e r t u s d e B e k e , overleden
15 Aug. 1340.
Zie: Analectes p. servir à l'hist. ecclès. de la Belgique XXXV, 300; H o y n c k v.
P a p a n d r e c h t , Analecta V, 416, 390.
Juten

[Beken Pasteel, jhr. Mr. Michaël Alexander Joseph van der]
BEKEN PASTEEL (jhr. Mr. Michaël Alexander Joseph v a n d e r ), geb. te Leuven
11 Maart 1789, overl. te Stratum (thans gemeente Eindhoven) 2 Sept. 1864, was
de zoon van J.J. v a n d e n B e k e n P a s t e e l en J.R.J. d e G r e z . Hij werd, na
zijne studiën te Leuven volbracht te hebben. advocaat eerst in België en in 1808 te
Eindhoven. Hij werd in 1828 rechter in de rechtbank van eersten aanleg aldaar en
19 Sept. 1833 president dier rechtbank. Bij de reorganisatie der rechterlijke macht
werd hij 16 Sept. 1838 president van de arrondissementsrechtbank te Eindhoven,
welker grenzen ongeveer met die der vroegere rechtbank overeenkwamen.
In 1823 kocht hij de heerlijkheid Aalst met vele landerijen aan.
Op 2 Juni 1823 werd hij in het kiesdistrict Gemert-Asten door de eigenerfden tot
lid der Provinciale Staten van Noord-Brabant gekozen. In Juli 1826 verklaarde hij
met andere leden, dat de Staten niet het recht hadden, bij den koning te
petitionneeren over iets, dat buiten de provincie geschiedde. Het was de oprichting
van het Collegium philosophicum te Leuven, tegen welke de meerderheid besloot
zich bij adres te verzetten. Hij stemde, toen eenmaal dit besluit genomen was, voor
het adres.
Op 1 Juni 1837 ging hij als afgevaardigde in de Staten van de eigenerfden naar
de ridderschap over.
Na de herziening der grondwet werd hij bij de verkiezingen op 30 Nov. 1848 in
het district Eindhoven gekozen tot candidaat voor de Eerste Kamer, en de Koning
benoemde hem 11 Jan. 1849 als zoodanig. Hij werd 11 Sept. 1850 door de
Provinciale Staten van Noord-Brabant herkozen.
Van Sept. 1853 tot Sept. 1859 heeft hij geen enkele vergadering der Eerste Kamer
bijgewoond. In Juli 1859 bij zijn periodieke aftreding schreef hij aan de Staten van
Noord-Brabant een brief met dankbetuiging voor het genoten vertrouwen en verzocht
niet meer in aanmerking te komen.
Hij werd in 1818 tot adjunct-houtvester benoemd en bleef dit tot de opheffing
dezer betrekkingen met ingang van 1 Juli 1852 bij koninklijk besluit van 29 Juni te
voren. Hij bleef tot zijn overlijden president der rechtbank.
Zijn vader, en daardoor ook hij, werd in 1822 in den adelstand verheven.
Hij huwde M a r i a A l e g o n d a S m i t t , geb. 17 Mei 1791, overl. 19 Oct. 1879.
Het huwelijk was kinderloos.
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Ramaer

[Bekensteyn, Wouter van Heemskerk van]
BEKE(N)STEYN (Wouter v a n H e e m s k e r k v a n ), meestal kortweg Wouter
v.B., geb. omstr. 1490, overl. 7 Juni 1571, was een zoon van D i r k (geb. 1454,
blijkens de ‘Enqueste’ van 1494) en van M a r g a r e t h a v a n A s s e n d e l f t .
Gemeld onder de Ridderschap en Edelen be-
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kleedde hij meerdere jaren gewichtige ambten te Haarlem, waar ook zijn gelijknamige
grootvader en zijn vader, de reeds genoemde Dirk, tot aanzien gekomen waren,
beiden er verscheidene jaren o.a. als burgemeester opgetreden zijnde (en de laatste
o.a. ook als forestier van 't bosch te Haerlem, blijkens commissie van 9 Jan. 1491
in D o d t v. F l e n s b u r g , Arch. v.K. en W. Gesch. I, 173 vlg).
Ook onze Wouter heeft het zoover gebracht, nadat hij reeds in 1523 tot schepen
was benoemd en het jaar daarop tot thesaurier, welk ambt hij tot 1541 heeft bekleed.
Meerdere jaren komt hij als zoodanig voor, behalve in het laatstgenoemde jaar, b.v.
in 1526, in 1538 bij het ontvangen van de belastingen der boeren en de dorpen van
Kennemerland (zie verder A.J. E n s c h e d e , Inv. v.h. Archief der stad Haarlem
(Haarlem 1866). In 1536 (5 Nov.) stelde Karel V in zijn kwaliteit van graaf van Holland
W.v.B. aan tot schout, in welk jaar hij ook penningmeester van de stads-fabriek
werd. Als schout wordt van hem vermeld, dat hij, toen hij als zoodanig toegang
verlangde tot de Vergadering van ‘Wet en Vroedschap’ zich die ontzegd zag door
den voorzittenden burgemeester Jan Gijsbrechtsen als niet ontboden en dat ondanks
zijn beroep op de vroegere gewoonte. En bij resolutie werd vastgesteld, dat voortaan
- zonder daartoe opgeroepen te zijn - geen schout meer zou worden toegelaten in
‘de communicatie van de Wet en Vroedschap’. En eveneens werd in verband met
W.v.B., toen hij, in 1552 ziek en te 's Gravenhage zijnde, de burgemeesters van
Haarlem verzocht over de gevangenen in de St. Janspoort recht te doen of hem toe
te staan een plaatsvervanger te stellen - en deze werd inderdaad door hen
aangesteld onder den titel van commissaris der stadshuizen en verplicht den eed
af te leggen - vastgesteld, dat de schout gehouden was zijn ambt waar te nemen,
doch in geval van afwezigheid en ziekte zou het worden uitgeoefend door een der
burgemeesters. Zoo vinden we op laatstgenoemd jaar (7 Dec.) Mr. Quyrijn Dirxs,
oudburgemeester, genoemd als officier in absentie van den schout.
Aan tal van keuren en ordonnanciën is de naam van W.v.B. als schout verbonden,
zoo aan de belangrijke op het ambt van persmeesters en facteurs der draperie (v.
19 Aug. 1552). Zoo (1549) b.v. in verband met een brief van de regeering van
Dordrecht aan hem over de zaak van W i l l e m v. V i e r s s e n , burgemeester van
Deventer, inzake een bekend proces tegen de Overijselsche steden gevoerd voor
den Grooten Raad (v. D a l e n , Inv. v.h. Archief der Gemeente Dordrecht bl. 192).
Verder was deze v. Bekesteyn hoogheemraad van Rijnland, komt als zoodanig voor
in de jaren 1541, 1548 (v. M i e r i s , Beschr. der stad Leyden, Leiden 1770, II, 595),
1557, 1559, 1568, 1570. Het reeds vermelde ambt van burgemeester werd door
heer Wouter nog bekleed in 1558 en 1559, die ook nog weesmeester geweest is
(1561-1566).
Ongeveer denzelfden tijd, en wel in 1567, moest hij, op last van de landvoogdes,
voor ‘Commissarissen van het Hof van Holland’ een verklaring afleggen t.o. van zijn
gezindheid jegens den koning van Spanje. T e W a t e r noemt hem dan ook niet
onder degenen, die zich hebben aangesloten bij het Verbond der Edelen. Hij heeft
trouwens den verlangden eed afgelegd en uit niets blijkt, dat hij dien ontrouw is
geworden. Wouter v.B. is tweemaal gehuwd geweest, 1e. in 1514 (30 Oct.) met de
10 April 1534 overleden E l i -
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s a b e t h v. S c h e r p e n s e e l , dochter van Johan en B r e c h t e l d v. B e e s d
(Brechtland v. Beets) (dl. IV, kol. 1218), 2e in 1543 (12 Sept.) met A d r i a n a v.
W i j n g a e r d e n (overl. 5 Febr. 1556), dochter van Floris en A r n o l d i n a v.
W a s s e n a a r v. D u v e n v o o r d e . W.v.B. liet een zoon na, D i r k , die huwde met
A d r i a n a v. W a r l a n d v. M u y l w i j k , dochter van F r a n s (v. B a l e n 1120) of
A d r i a n a d e G o r t e r g e s e y t v. M u y l w i j k , dochter van F r a n c o i s . Ook
Mr. Dirk is meerdere jaren burgemeester geweest.
Bovenaangehaalde v. Balen (1096) noemt ook A n n a v a n B e k e s t e y n als
dochter van J a n (welken?), gehuwd met Mr. J a n d e J o n g e , zoon van een
dordtsch schepen en zelf in 1521 griffier geworden van het Hof van Holland. Evenmin
is duidelijk, wie de juffrouw v. Bekesteyn was (overl. 1569), Bijdr. v.h. Bisdom
Haarlem XXIV (1899), 374, die ongeveer ook in dezen tijd getrouwd is met een
ander heer uit Dordrecht, D i r k v.d. M e r w e d e (aldaar overl. 1526; Balen 1109).
Stukken ter nadere inlichting, behelzende gegevens omtrent de familie v. Bekesteyn
zijn, blijkens welwillend van daar verstrekte mededeelingen, op het gemeentearchief
te Haarlem niet aanwezig, tenzij dat er nog iets mocht zitten in de
Thesauriersrekeningen of de Transportregisters.
Zie, behalve het reeds genoemde, daaronder vooral: A.J. E n s c h e d e , Inv. v.h.
Archief der stad Haarlem (Haarlem 1866) en de oude kronieken, vooral
G o u t h o e v e n ; S.v. L e e u w e n , Batavia illustrata, 858; M. d'Y v o y v. M i j d r e c h t
en G.J. B e e l d s n i j d e r , Verbond en smeekschriften der Ned. edelen 77; T h e o d .
S c h r e v e l i , Harlemias of Eerste stichting der stad Haarlem (Haarlem 1754); G.W.
v. O o s t e n d e B r u y n , De stad Haarlem en haare geschiedenissen (Haarlem
1765) I, 123, 126; F. A l l a n , Gesch. v. Haarlem (Haarlem 1888) IV, 716; W.P.J.
O v e r m e e r , De regeering van Haarlem van af de 14de eeuw tot 1851 in Alg. Ned.
Familiebl. 1905 (zie reg.), ook ald. 1903, 391; J. H u i z i n g a , Rechtsbronnen der
stad Haarlem ('s Grav. 1911); Naamregister van de Heeren van de Regeering der
stad Haarlem (Gemeentearchief te Haarlem).
Kooperberg

[Belderok, Carolus Ignatius]
BELDEROK (Carolus Ignatius), priester, geb. te Vlissingen, overl. 7 April 1803,
werd door de regeering der stad Haarlem toegelaten als kapelaan in den Hoek,
Sint-Bernardusstatie, tot 1788. Daarna was hij pastoor te Zierikzee en 1801-1803
pastoor te Dordrecht. Meermalen verlangde de aartspriester van hem inlichtingen
over de zeeuwsche toestanden. Hij trad ook op als bemiddelaar in de moeilijkheden
met den kapelaan te Middelburg, van Gulick. Een vroege dood maakte een eind
aan den arbeid van den ijverigen pastoor.
Zie: Bijdr. bisdom Haarlem XXXIV, 290, XLI, 396 en v., XLIV, 142, 173, 175;
Godsdienstvriend LXVIII, 46.
Fruytier

[Belderok, Georgius Joannes]
BELDEROK (Georgius Joannes), geb. te Vlissingen, priester, overleed als pastoor
te Edam 6 April 1824, 64 jaar oud. G. Belderok was eerst werkzaam als kapelaan
te Wervershoef en te Amsterdam in de Pool. Daarna werd hij pastoor te Nibbixwoude,
waar hij een rommelige houten kerk en ongeschikte priesterwoning vond en dienst
moest doen in de bijkerkjes te Hauwert en Benningbroek. 29 Mei 1810 werd hij
benoemd te Edam. 1811 moest hij het oude doopbock zijner kerk van 1674 inleveren
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aan het stadsbestuur. IJverig Werkte hij voor de parochie te Edam. Gesteund door
een rijken weldoener, H.v. Wetering, had hij
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alle plannen en voorbereidingen voor een nieuwe kerk gereed, toen hij 6 April 1824
overleed. De eerste steen der nieuwe kerk werd 20 Mei daaropvolgend gelegd.
Zie: Bijdragen bisdom Haarlem III, 17, XLI, 296; De Godsdienslvriend XII (1824),
328, XV, 41.
Fruytier

[Bellerdy, Jan]
BELLERDY (Jan), geb. in Engeland, terechtgesteld te 's Gravenhage 24 December
1571.
Gedurende zeven jaren was hij in dienst geweest van een zekere W i l l e m
L a b o e n , en toen deze in het voorjaar 1571 als busschieter op het schip van den
Watergeus J a n C l a e s z . S p i e g e l ging dienen, nam hij ook dienst op dit schip.
De Watergeuzen namen eerst een boeier, later een buis, dat hij met vier anderen
geënterd had. Later werd hij bij het Vlie door de Spanjaarden gevangen genomen,
en naar de Gevangenpoort in den Haag gebracht. Op 22 Dec. 1571 werd hij daar
gepijnigd, ter dood veroordeeld met verbeurdverklaring zijner goederen, en op 24
Dec. 1571 aldaar onthoofd.
Zie over hem: Algemeen Rijksarchief, Holl. Div. Rekg. 2723, fol. 110, 375; Archief
Hof van Holland, 5654, fol. 491; S m i t , Den Haag in den Geuzentijd, 152.
Vogels

[Belmonte, Mr. Benjamin Elias Colaço]
BELMONTE (Mr. Benjamin Elias Colaço), geb. te Paramaribo 5 Aug. 1823, overl.
te Georgetown Oct. 1889. Na in zijn geboorteplaats het beroep van procureur te
hebben uitgeoefend, ging hij te Leiden in de rechten studeeren, waarin hij
promoveerde (1857) op een proefschrift Over de hervorming van het
regeeringsreglement in Ned. W. Ind. Te voren had hij de aandacht op zich gevestigd
door de uitgave Neerl. W.-Indië in zijne belangen en dr. W.R. v. Höevell in zijn
‘Slaven en Vrijen’ (Leiden 1855), die tevens bevatte zijn Ontwerp van wettelijke
bepalingen betreffende de emancipatie der slaven in Ned. W.- Ind. Na zijn promotie
vestigde hij zich als advocaat in zijn geboorteplaats, waar men hem 6 Mei 1866 tot
lid der toen nieuwe Kol. Staten koos. Dit bleef hij tot 1878, in welk jaar hij zich te
Georgetown in Br. Guyana metterwoon als rechtsgeleerde vestigde. Daar gaf hij uit
The Administrator-General's department and Ordinances 15, 16, 17 of 1887
(Demerara 1889).
Zie: Encyclop. van N. West- Indië ('s Gravenh. 1914-1917) in voce.
Bartelds

[Bent, Frederik Lambertsz.]
BENT (Frederik Lambertsz.), zoon van L a m b e r t J a n s z .
B e n t en van A d r i a e n t j e A d r i a e n s d r ., ged. te Enkhuizen 30 Nov. 1638,
overl. te Batavia Oct. 1682. Van dezen Compagniesdienaar wordt voor het eerst
gewag gemaakt, als hij in den rang van koopman tot secretaris van de perzische
directie wordt benoemd (Aug. 1676); een jaar later is hij daar provisioneel directeur,
totdat hij, als opperkoopman, op 30 Aug. 1675 tot directeur aangesteld wordt. Hij
verzoekt zijn ontslag (13 Jan. 1678), komt over Ceilon, Coromandel en Malakka
naar Batavia, waar hij geïnstalleerd wordt als extra-ord. lid van den raad van Indië
(1 Sept. 1680), waartoe hij door de heeren XVII (Nov. 1679) is benoemd. Op 6 Juni
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1681 treedt hij op als president van de weeskamer. Hij was reeds ziek, toen de
tijding hem bereikte, dat genoemde heeren hem bij besluit van 23 Oct. 1680 benoemd
hadden tot commissaris-generaal over alle kantoren in Indië. Nog vóór zijn installatie
is hij overleden. Het is de vraag of de taak, waartoe het opperbestuur in Nederland
hem uitverkoren had, zijn krachten niet te boven zou zijn gegaan: tegengaan der
corruptie van de ambtenaren. Klachten, die al gehoord waren onder Pieter Both,
den eersten G.-G.! Bovendien was de toen aan het bewind zijnde landvoogd, Corn.
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Speelman (zie dl. VI, kol. 1254) een zoo krachtige, alles overheerschende
persoonlijkheid, die geen gezag boven het zijne erkende en niemand boven zich
duldde, dat onder zijn bestuur iedere hooge commissaris als vanzelf tot
machteloosheid zou zijn gedoemd.
Zie: v a n R h e d e v.d. K l o o t , De G.s.-G. van N. Ind. ('s Gravenh. 1891);
V a l e n t i j n , Oud en Nieuw Oost- Ind. IV, 371, 374, 398; d e J o n g e , Opkomst
Ned. gezag. VIII blz. XIII; Archief der voorm. geoctr. O.I.C.
Bartelds

[Berchmans, Wensel]
BERCHMANS (Wensel), geb. te Gorinchem. Hij was bijgenaamd Z w a r t g e n v a n
G o r i n c h e m . In 1567 diende hij onder Hendrik van Brederode en werd daarom
7 Januari 1568 door Alva verbannen. Later kwam hij op de vloot der Watergeuzen
en was waarschijnlijk op 1 April 1572 bij de inneming van den Briel.
Zie over hem: M a r c u s , Sententiën, 25-26; v a n G r o n i n g e n , Geschiedenis
der Watergeuzen, 441.
Vogels

[Berg, van den]
BERG (v a n d e n ) (geslacht). Het oude graafschap van dien naam, welks grootte
vrijwel met die der tegenwoordige burgerlijke gemeente 's Heerenberg overeenkwam,
vermeerderd met een nu onder pruisisch gezag staand gebied, waartoe o.a. ook
Emmerik behoorde, was eens een allodiaal goed van een machtig geslacht van
bannerheeren, wier stamslot zich nog in eerstgenoemde plaats verheft. Terwijl de
groote territoriën uit een aantal karolingische graafschappen bestonden, lagen
binnen die gebieden afgesplinterde fragmenten met hun eigen landsheeren, zooals
Berg, Baar, Wisch, Kuyk, het sticht Elten, Bronkhorst en Borculo, die bovendien nog
‘rijksonmiddellijk’ waren en alle hierin op elkaar geleken, dat ze een onzeker bestaan
leidden tusschen hun overmachtige buren. Enkele andere van hen hadden een der
grootere vorsten als leenheer. Ook de heeren van den Berg trachtten hunne
onafhankelijkheid te handhaven tot voor hen de tijd aanbrak, dat ze een opperheer
te erkennen kregen. De geschreven geslachtslijsten van het familiearchief beginnen
met een Hendrik, dien zij laten afstammen van een Otto van Nassau. Dank zij van
Spaen (zie dl. V, kol. 781) zijn beide fabelachtige personages voor goed uit de
historie verdwenen en men neemt nu veiliger als stamvader aan C o n s t a t i n u s
d e M e l e g a r d e of d e M o n t e . Aan hem werd in 1064 de kerkvoogdij over de
eigenhoorigen der kerk te Zutfen opgedragen. Zoo goed als zeker mag men
aannemen, dat hij uit het zutfensche gravengeslacht is gesproten. Willebrand van
Oldenburg, bisschop van Utrecht (1227-35), noemde Henricus de Monte in 1233
‘consanguineus noster’, een titel, dien ook graaf Otto II (1229-72) hem in 1237 gaf,
wat ongetwijfeld een bewijs is, dat de bannerij Berg aan een broederdeeling zijn
oorsprong dankt. G e r h a r d u s d e B e r g e is waarschijnlijk een broer van
Constantinus geweest; hij wordt in 1118 als getuige van graaf Gerhard bij de stichting
van Wassenberg genoemd. De zoon van C. d.M. was vermoedelijk Constantinus
Advocatus, getuige van Andreas van Kuik (1128-1138), bisschop van Utrecht, bij
de gift der kerk van Lochem aan het kapittel te Zutfen (1134). Hij moet de vader
wezen van R a b o d o en C o n s t a n t i n u s d e B e r g e , die in 1166 getuigen zijn
bij de stichting van het klooster Meer. De eerste had een gelijknamigen zoon, die
in 1166 getuige was van keizer Frederik I Barbarossa (1152-90) en een der stichters
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is geweest van het klooster Bethlehem (1179). Zijn zoon is H e n d r i k , de eerste
heer van den Berg, die
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in de stukken van het familiearchief verschijnt. Hij komt in vele charters voor
(1224-43). Zijn zoon A d a m (I) volgde hem op. Deze wordt met zijn vader genoemd
bij de schenking van privileges aan Arnhem (1233). Ook trad hij als borg van graaf
Otto op (1260). Zijn opvolger was F r e d e r i k (1) v a n d e n B e r g , gehuwd met
H e d w i g v a n O i j e (overl. 1293). Zij schonk hem drie kinderen A d a m (II), overl.
1312, H e n d r i k en F r e d e r i k . De eerste komt voor in een stuk van 1301 als
Dominus de Monte. Hij was gehuwd met H e d w i g v a n R a n d e n r o d e (gest.
1305). Hun kinderen waren: F r e d e r i k (II), I r m g a r d , sedert 4 Juni 1334 abdis
van Elten (overl. 26 Juli 1365), G y s b e r t u s , die in 1343 stierf en M e c h t e l d ,
echtgenoote van E v e r t v a n H e e c k e r e n , heer tot Ulft, erfmaarschalk van
Gelderland. Deze Frederik (II) stierf 12 Juni 1331 ‘tot Kerkhellen in de vest
Recklinghausen’. Bij zijn gade E l i s a b e t h v a n M i l l e n , vrouwe van Grebben,
verwekte hij A d a m (III), kinderloos gestorven, Willem I (die volgt), F r e d e r i k , die
eveneens in 1381 overleed zonder kinderen na te laten en die waarschijnlijk de
heerlijkheid Grebben vervreemd heeft, en een dochter Justina, in 1339 gehuwd met
J o h a n v a n Z u y l e n , oudsten zoon van Steven, heer tot Anholt. Met graaf Willem
1 van den Berg zette dit in onzen lateren worstelstrijd met Spanje zoo bekende
geslacht zich op nederlandschen bodem voort. Wel zijn in den loop der 18de eeuw
vele bezittingen en heerlijkheden van dit gravenhuis verloren gegaan, toch zijn er
weinig stamgoederen in ons vaderland geweest, die nimmer verkocht en steeds in
de mannelijke of vrouwelijke lijn zijn overgeërfd.
Zie: T a d e m a , Verslag over het Grafelijk-Bergsche archief te 's Heerenberg in
Bijdr. voor vad. gesch. en oudh., 1e r., V (Arnh. 1847); N i j h o f f ,
Gedenkwaardigheden; d e z e l f d e , Tegenwoordige staat van Gelderland, 133;
G o s s e s e n J a p i k s e , Handboek tot de staatk. gesch. van Nederl. ('s Gravenh.
1920).
Bartelds

[Berg, Albert graaf van den]
BERG (Albert graaf v a n d e n ), zoon van Frederik, die volgt, geb. 1607, overl.
1656. In 1625 werd hij regeerend graaf, doch de politieke invloed en bemoeiingen
der graven van den Berg verminderde allengs en hield met den munsterschen vrede
geheel op, al bleven ze machtig door hun hoogen rang en uitgebreide bezittingen.
Na den dood van zijn gemalin, die bij haar bevalling kwam te overlijden, werd hij in
een langdurig proces gewikkeld met zijn oom graaf Hendrik, die volgt, over de vraag
wie van beiden, de moeder of het kort na de geboorte overleden kind, het langst
geleefd had. Talrijke adviezen van geneesheeren en professoren in de geneeskunde
werden ingewonnen, en verslagen van getuigenverhooren uitgebracht, alles met
het doel om de aanspraken op het graafschap Berg van Hendrik te niet te doen, die
nl. beweerde gerechtigd te zijn tot de nalatenschap van de overleden gravin, daar
hij één graad nader dan Albert bij den gemeenschappelijken stamvader stond. Daar
men het niet eens kon worden en de zaak bij het Hof slepende bleef, ging graaf
Hendrik tot den krassen maatregel over om zijn neef in het stamslot te gaan
belegeren. De eerste heeft ten slotte nog vóór zijn dood (1638) het geding gewonnen.
Daarna vatte Albert opnieuw de zaak op tegen de oudste dochter van zijn broer,
Maria Elisabeth, vorstin van Hohenzollern-Hechingen. Men bleef elkaar in rechten
vervolgen tot ten slotte in 1644 het markgraafschap Bergen op
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Zoom aan Maria Elisabeth werd afgestaan, terwijl de overige goederen aan Albert
kwamen.
Hij is tweemaal gehuwd geweest. Zijn eerste vrouw was M a r i a E l i s a b e t h ,
dochter van Herman (die volgt), zijn volle nicht. Hij hertrouwde met M a d e l e i n e
d e C u s a n c e , gravin van Champlitte, dochter van C l a u d e F r a n ç o i s en van
E r n e s t i n e v a n W i t t e m (gest. 1689), zuster van Maria Mancia en van
Margaretha, onder Hendrik v.d. B. vermeld. Uit dit huwelijk sproten: F r e d e r i k
F r a n s (1643-61), die in 1656 beleend werd met de geldersche, kleefsche en
keulsche leenen; hij overleed ongehuwd; M a r i a C l a r a (1644-1715), geh. met
Maximiliaan, vorst van Hohenzollern-Sigmaringen, die in 1689 overleed; O s w a l d
III, graaf van den Berg (1646-1712), werd met de heerlijkheden zijns vaders beleend,
doch stierf kinderloos; W i l l e m L e o p o l d (1652-75), werd in 1661 heer van
Boxmeer en stierf ongehuwd.
Zie: T a d e m a , Het Grafel. Bergsche archief.
Bartelds

[Berg, Frans Wilhelm graaf van den]
BERG (Frans Wilhelm graaf v a n d e n ), vorst van
H o h e n z o l l e r n - S i g m a r i n g e n , tweede zoon van vorst M e i n h a r d en van
J o h a n n a C a t h a r i n a V i c t o r i a , gravin van Montfort en kleindochter van
M a x i m i l i a a n en van M a r i a C l a r a (zie vorig art.), geb. 1707, overl. 1737. Hij
werd met het graafschap Berg beleend als erfenis van zijn oudoom. In 1724 trouwde
hij met M a r i a C a t h a r i n a , gravin T r u c h s e s s z u Z e i j l l , die hem 3 kinderen
schonk: J o h a n B a p t i s t (1728-81), overl. zonder kinderen na te laten; Maria
Johanna Josepha, die volgt, en M a r i a T h e r e s i a , geestelijke zuster. Zie:
T a d e m a , Het Grafel. Bergsche archief.
Bartelds

[Berg, Frederik III heer van den]
BERG (Frederik III heer v a n d e n ), zoon van heer Willem I, die volgt. Hij stierf in
1416. Nog bij het leven van zijn vader ontving hij in 1370 en 71 de heerlijkheden
Pannerden, Byland en Awilakersweerd. Hij wordt vermeld als raad van hertog Willem
van Gulik.
Hij was gehuwd met C a t h a r i n a v a n B u r e n (overl. 1410). Met hun eenig
kind S o p h i a (overl. 1412) stierf het huis in de mannelijke linie uit. Zij werd de
gemalin van O t t o v a n d e r L e c k , heer van Hedel, jongsten zoon van J o h a n
v a n P o l a n e n , heer van Breda en van der Leck. Deze Otto verwekte bij haar
een zoon Willem II, heer van den Berg, die volgt.
Bron als voren.
Bartelds

[Berg, Frederik van den]
BERG (Frederik v a n d e n ), heer van Boxmeer, Dixmuiden, Hedel enz., zoon van
Willem IV, die volgt, geb. 18 Aug. 1559, overl. 1618. Oorspronkelijk in staatschen
dienst, o.a. als gouverneur van Venlo, maakte hij evenals zijn vader gemeene zaak
met den vijand, dien hij met groote bekwaamheid heeft gediend. In 1585 werd hij
bij het beleg van Grave zwaar gewond, in 86 eveneens bij de verovering van het
bergsche hoofd bij Nijmegen. De schans voor Zutfen verdedigde hij tegen Leicester.
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In 1587 onder het opperbevel van Verdugo stak hij bij ijsgang en onder levensgevaar
den Dollart over om een daar aanwezige troepenafdeeling terug te halen en later
droeg hij door een krachtigen uitval uit Groningen veel bij tot het opbreken van het
beleg dier stad. Ook Koevorden heeft hij in 1592, zij het ook zonder succes, moedig
tegen prins Maurits verdedigd. In 1593 trok hij aan het hoofd van een leger van
6000 man met 6 stukken geschut over den Rijn en de Lippe ten einde Verdugo te
hulp te komen, veroverde het slot Raesfeld en de stad
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Ootmarsum. Intusschen had graaf Willem Lodewijk van Nassau Boertange bezet,
waardoor hij hem den eenigen toegang tot de stad Groningen aan dien kant
afgesneden had. Met Verdugo trok hij naar Aduarderzijl en raakte bij Tolbert in een
hevig gevecht met de onzen, waarbij hij aan den arm gewond werd en twee paarden
onder hem werden doodgeschoten. Toch bleven alle pogingen tot ontzet van het
ingesloten Groningen van de zijde der Spanjaarden vruchteloos. Daarna trok
Frederik, tot Spanje's stadhouder van Friesland, Groningen, Overijsel en Lingen
verheven, in 1595 met Mondragon op tot ontzet van Grol, bleef vervolgens 2 jaar
in Lingen tot het Maurits gelukte (1597) die vesting teveroveren. Onder den admirant
van Arragon, Francesco de Mendoça, nam hij deel aan den tocht over den Rijn in
98, werd tot den rang van veldmaarschalk verheven en ontving Doetinchem en het
veroverde Wisch als een heerlijkheid. De magistraat van eerstgenoemde plaats
huldigde hem als heer; de staten van Gelderland weigerden echter hem als zoodanig
te erkennen. Vervolgens nam hij deel aan het beleg van Bommel, dat vruchteloos
door Mendoça in Mei 1599 belegerd werd. Ook in den slag bij Nieuwpoort 2 Juli
1600 onderscheidde hij zich en maakte ook 3 maanden het beleg van Oostende
mede. Daarna slaagde hij er in 1000 man troepen in den Bosch te leggen, waardoor
Maurits het beleg dier vesting liet varen (1601). Hem werd ook opgedragen het
kasteel van Hoogstraten, de wijkplaats der muitende spaansche troepen, te belegeren
(1603). In het gezicht van het staatsche ontzettingsleger volbracht hij een
meesterlijken aftocht. Kort daarna dekte hij voor de tweede maal 's Hertogenbosch
tegen 's Prinsen voorgenomen aanslag. Tienen wist hij met gunstig gevolg trots de
hevige aanvallen te behouden. Van 1605-09, toen Ambrogio Spinola in het O.
opereerde, was hij de man, die aan het hoofd van een observatieleger in Vlaanderen
de onzen niet met rust liet. Een voorgenomen aanslag op Aardenburg, dat hij door
verstandhouding met verraders van binnen hoopte te winnen, werd tijdig ontdekt
en verijdeld. Zijn broer, graaf Hendrik (die volgt), mocht met alle recht aan Ibarra
schrijven, dat hij en Frederik geen hovelingen maar krijgslieden waren en dat de
legerlucht hun beter aanstond dan die der hofstad. Toch legde de aartshertog
Albertus beslag op zijn diplomatieke bekwaamheid door hem in 1613 af te vaardigen
naar den rijksdag te Regensburg. Blijkens de nog in het familiearchief aanwezige
stukken was zijn meester uiterst voldaan over deze missie. Wetenswaardig zijn de
talrijke brieven met allerlei belangrijke bijzonderheden, die hij van daar naar Brussel
gezonden heeft.
Na den dood van zijn broer H e r m a n werd hij voogd over zijn toen éénjarige
nicht M a r i a E l i s a b e t h .
Hij was gehuwd met F r a n ç o i s e d e R a v e n e l , vrouwe van Ratigny (gest.
1629). Daar hij in 1616 met Dixmuiden beleend werd, moet deze heerlijkheid hem
door zijn gemalin zijn aangebracht. Zijn weduwe hertrouwde met den markies de
St. Remy. Frederiks kinderen waren Albert, die voorgaat; L e o n o r a C a t h a r i n a
(geb. 1613), geh. met F r e d e r i k M a u r i t s d e l a T o u r d'A u v e r g n e , hertog
van Bouillon, prins van Sedan. Zij kreeg de heerlijkheid Hedel als huwelijksgift. De
jongste dochter A n n a M a r i a (1617-68) is ongehuwd te Brussel overleden.
Zie: W a g e n a a r , Vaderl. Hist., passim;
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B l o k , Gesch. v.h. Ned. Volk passim; Bijdragen voor vad. gesch. en oudh.kunde
Ie reeks, dl. V.
Bartelds

[Berg, Hendrik graaf van den]
BERG (Hendrik graaf v a n d e n ), heer van Stevensweerd, zoon van Willem IV,
die volgt, en broer van Frederik, die voorgaat, geb. te Bremen 1573, overl. 1638.
Evenals zijn vader en zijn twee oudere broers koos hij de spaansche zijde in den
grooten strijd. In 1595 had hij het ongeluk bij Weert door de Staatschen overvallen
te worden, die hem echter tegen betaling van een aanzienlijk losgeld de vrijheid
hergaven. Het door Maurits belegerde Grol (1606) heeft hij weten te behouden. Ten
tweeden male viel hij in staatsche handen (1607), toen het Frederik Hendrik gelukt
was om Erkelens (20 K.M. z.o. van Roermond) te verrassen. Ook nu werd hij spoedig
uitgewisseld. Na afloop van het Bestand zond Spinola, die van zins was Gulik, dat
staatsche bezetting in had, te veroveren, hem uit met eenige ruiterij van uit Wezel,
waar het hoofdkwartier gevestigd was, om het huis te Reide, bezitting van Floris
van Boetzelaer, te veroveren. Dit had staatsche troepen in, wier bevelhebber Reinard
van Ditfort op 30 Aug. 1621 het huis aan Hendrik overgaf zonder een schot af te
wachten. Grof geschut had het spaansche leger niet bij zich gehad. Daarop belegerde
hij Gulik, dat hem echter eerst na een zeer langdurig beleg in handen viel (22 Jan.
22). Ook de schans Papemuts, door Maurits in 1620 opgeworpen, viel hem na een
beleg van 2 maanden in handen (Jan. 23). Hij was ook de man, die in Holland,
Utrecht en de Veluwe ontsteltenis teweegbracht, toen hij, gebruik makend van de
strenge vorst, in Febr. 1624 een inval in de Veluwe deed. Gelukkig trad den 21sten
dier maand de dooi in, die hem tot den terugtocht dwong. Ook bij het beleg van
Breda (1624-25) maakte hij zich verdienstelijk. Een dergelijken tocht op de Veluwe
ondernam hij tijdens het beleg van 's Hertogenbosch (1629), nadat zijn poging
gefaald had om Frederik Hendrik uit zijn stellingen te verdrijven, trots de sterke
troepenmacht, waarover hij te beschikken had. Uit de omstreken van den Bosch
zich verwijderend, wist hij de onzen te verschalken, trok den IJsel over en drong
door tot Amersfoort, dat door Tertulliaan van Dorp terstond werd overgegeven,
hetgeen dezen de verbanning uit den lande kostte. Ook het huis ter Eem bezette
hij. De keizerlijken onder Montecuculi sloegen op de Veluwe aan het plunderen en
blaakten en stroopten tot onder de poorten van Naarden. Gelukkig maakte de
inneming van Wezel (19 Aug. 29) door Otto van Dieden een eind aan dien zoo
gevaarlijken inval.
Intusschen gaven niet alleen de zuidnederlandsche edelen maar ook de geheele
bevolking der onderworpen gewesten luide hun verlangen naar den vrede of naar
een nieuw bestand te kennen. Reeds vóór de overgave van den Bosch had de
Infante een voorstel daartoe gedaan. Het vertrek van Spinola (eind 27), volgens
sommigen teruggeroepen wegens het verlies van Grol, had in de Zuidelijke
Nederlanden een leegte gelaten, die noch de dappere maar lichtzinnige Hendrik
van den Berg, noch de onhandige kardinaal Alonso de la Sueva, markies van
Bedmar, spaansch ambassadeur aan het hof te Brussel, konden aanvullen. Schier
met den dag nam allengs de ontevredenheid onder den adel toe, die verbitterd was
over den grooten invloed der spaansche regeeringsleden. Vooral de aanstelling van
den markies de Santa Cruz met terzijdestelling van den fieren graaf Hendrik (1631)
dreef ook dezen
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trouw gebleven Noordnederlander naar de oppositie, waarvan hij het erkende hoofd
werd, om wien zich schaarden de prinsen van Espinoy en Barbançon, de hertog
van Bournonville, de graaf van Egmond e.a. Bepaalden ten slotte deze edelen zich
tot een vrij onschuldige samenzwering, tot daden zijn alleen Hendrik en René van
Renesse, graaf van Warfusée, president van den raad van Financiën, overgegaan.
Warfusée vestigde zich te Rijswijk om rechtstreeks te onderhandelen met de Staten
en den Prins. Nog voor Frederik Hendrik zijn beroemden krijgstocht langs de Maas
ondernam, werd overeengekomen, dat de beide genoemde graven, ieder tegen
betaling van honderdduizend gld., dezen tocht zouden begunstigen. Venlo en
Roermond, beide door Hendrik van den Berg verlaten, vielen daardoor gemakkelijk
in staatsche handen. Daarna begaf H. v.d. B. zich naar Luik, vanwaar hij bij brieven
aan de infante en aan het volk zijn besluit bekend maakte, dat hij niet langer de
Spanjaarden wilde dienen en tegelijk iedereen uitnoodigde ‘tot voorstand van den
roomschen godsdienst en tot afbreuk van Spanje’ zich onder zijn vanen te scharen.
Tegelijkertijd begonnen de staten op zijn naam troepen te werven. Het brusselsche
gouvernement verklaarde hem voor een muiter en landverrader en loofde een prijs
uit voor wie hem in handen kreeg. In 1633 werd hij formeel in dienst der Geünieerde
Provinciën aangenomen. Zoo betrad de zoon dus weer den weg, dien de vader
eenmaal verlaten had. De hertog van Aerschot, door de te Brussel vergaderde
Algemeene Staten naar Spanje gezonden, werd daar, als verdacht van te heulen
met graaf Hendrik, half April 1634 gevangen genomen. Toen zijn onbeduidende rol
in dezen voldoende bewezen was, bleef hij toch onder scherp toezicht te Madrid,
waar hij in 1640 overleed. Bij de vredesonderhandelingen met Spanje, die tot 1633
geduurd hebben, werd nog met Hendrik het plan besproken tot verdeeling van België
tusschen de Republiek en Frankrijk.
Ten gevolge van een langdurig proces met zijn neef Albert, die voorgaat, is hij
een tijdlang regeerend graaf geweest.
Hij was in 1612 voor de eerste maal gehuwd met M a r g a r e t h a v a n W i t t e m ,
zuster van M a r i a M a n c i a , de vrouw van Herman, die volgt. Zij schonk hem een
dochter, die evenals haar nicht M a r i a E l i s a b e t h heette, later gehuwd met
E i t e l F r i e d r i c h , vorst van H o h e n z o l l e r n - H e c h i n g e n . Zij verkreeg bij
een overeenkomst met haar neef Albert, zoon van Frederik, het markgraafschap of
markiezaat Bergen op Zoom; een dochter, wier naam niet bekend is, huwde met
den graaf van Renesse-Warfusée, die in 1637 te Luik werd gedood. Hendrik's tweede
gemalin is een niet genoemde ‘ex ignota aut nimis fortassis nota matre’. Uit dit
huwelijk sproten H e r m a n , heer van Goor en Stevensweert, geh. met J o s i n a
W a l b u r g i s gravin van L ö w e n s t e i n - W e r t h e i m , kinderloos overleden; A n n a
M a r i a , geh. met B e r n a r d A l b e r t graaf v a n S t y r u m . Bij zijn derde vrouw
H i e r o n y m a C a t h a r i n a gravin v a n S p a u e r , verwekte hij vijf dochters:
A m a l i a L u c i a , geh. met P a r i s J a c o b graaf T r u c h s e s s z u Z e i j l l ;
I s a b e l l a C a t h a r i n a , geh. met J o h a n graaf v a n H o h e n - R e c h b e r g ;
M a r i a A g n e s en A n n a C a r o l i n a , geestelijke zusters; J u l i a n a geh. met
B e r n a r d graaf van W i t t g e n s t e i n . Zij he-
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trouwde met K a r e l E u g e n i u s hertog v a n C r o y en graaf van Mijlendonk.
Zijn door A. van Dijck geschilderd portret is in het museum te Madrid; gegraveerde
portretten naar dit schilderij o.a. door P. Pontius en Akersloot, voorts door W.J. Delff
naar M.J. Miereveld.
Zie: T a d e m a , Verslag over het oud-grafelijk bergsche archief in Nijhoff's Bijdr.
voor vad. gesch. en oudh.kunde V, reeks I; Nijhoff's Bijdr. III, 1e reeks, 153; B l o k ,
Gesch. v.h. Ned. volk II, passim; G o s s e s e n J a p i k s e , Handboek;
W a g e n a a r , Vad. Hist.; d e B o e r , Die Friedensunterhandlungen zw. Spaniën
u. den Niederl. (1632-33) (Gron. 1898).
Bartelds

[Berg, Herman graaf van den]
BERG (Herman graaf v a n d e n ), oudste zoon van Willem IV, die volgt, en broeder
van Hendrik, die voorgaat, geb. 1558, overl. te Spa Aug. 1611. Na den afval van
zijn vader van de nederlandsche zaak, werd ook hij met twee van zijn broeders
gevangen gezet. Na zijn vrijlating ging hij voorgoed in spaanschen dienst. Hij deed
zich daar kennen als een bekwaam ruiter-officier, o.a. in het zegevierend gevecht
bij Amerongen, 23 Juni 1585, waar hij onder Tassis de achterhoede aanvoerde
tegen den graaf van Nieuwenaar, in wiens leger zich ook Josse de Zoete, heer van
Villers, en de pas tot de Staten overgegane Maarten Schenk bevonden. Ook zijn
jongere broer O s w a l d nam aan den strijd deel. In den slag bij Boxum, in
Zevenwouden (27 Jan. 1586), werd hij gewond, terwijl graaf Oswald bij vergissing
door een der zijnen gedood werd; de graaf had zich van een friesch vendel meester
gemaakt; een Spanjaard zag hem, hierdoor misleid, voor een uit het staatsche leger
aan en doorstak hem. Bij de dappere verdediging van het door Maurits met succes
belegerde Deventer (1591) werd hem een oog uitgeschoten. De spaansche regeering
erkende zijn verdiensten, door hem, reeds kolonel van een regiment nederduitsche
infanterie, tot gouverneur en kapiteingeneraal van Spaansch Gelre te verheffen en
tevens tot ridder van het gulden vlies te benoemen. Uit de belangrijke briefwisseling
van het jaar 1595 met den graaf van Fuentes, landvoogd ad interim, alsook die met
don Estevan en don Diego de Ibarra verneemt men de vorderingen van het beleg
van Kamerijk en de maatregelen tot ontzet van Grol genomen. Al was niet hij, maar
de oude Mondragon de aanvoerder der spaansche ontzettingstroepen, toch werkte
hij krachtig tot het welslagen mee. Sedert hield hij zich in de belangrijke vesting
Venlo op, van waaruit hij het spaansche gezag in de steden van het Overkwartier
wist te handhaven. Talrijk zijn de brieven waarin hulde gebracht wordt aan zijn beleid
en onversaagdheid door Karel van Mansfeld, den amirant van Arragon, den markies
de Havré, president Richardot, den audiencier Lodewijk Verreycken. Ook de
aartshertogen bleven daarin niet achter. Aan zijn beleidvol optreden te Grave en te
Weert dankte de regeering de onderdrukking der muiterij in het spaansche leger.
Dank zij ook zijn ijver werd het ontzet van den Bosch met een goeden uitslag
bekroond. In 1596 is hij met de geldersche leenen beleend.
Hij was gehuwd met M a r i a M a n c i a v a n W i t t e m , markgravin van Bergen
op Zoom, gravin van Walhain, vrouwe van Beersel, Perweis, Glimes, Wavre, Gheel
enz. Hij kreeg bij haar één dochter M a r i a E l i s a b e t h , gravin van den Berg,
markgravin van Bergen op Zoom, geb. 1610, overl. 1633. Zij trouwde in 1625 met
haar vollen neef Albert (zie kol. 73), Herman's
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weduwe hertrouwde met G u i l l a u m e M e l u n , heer van Espinoy.
Zie: T a d e m a , Verslag over het grafel. Bergsche archief; W a g e n a a r , Vad.
Hist.
Bartelds

[Berg, Ludolf van den]
BERG (Ludolf v a n d e n ), heer van Hedel, zoon van Willem II, die volgt, geb. omstr.
1444, overl. 1499. In 1477 onderteekende hij het verbond met Luik. Met Walraven
van Brederode lag hij in proces over een rente uit de erfenis van heer Jacob van
Gaasbeek. Hertog Karel van Gelder betwistte hem het gruitrecht te Hedel.
Oorspronkelijk was dit het recht om de gruit, een plantaardig kruidend toevoegsel
aan het bier, te verkoopen, iets wat in de middeleeuwen alleen den landheer
toekwam. Toen in de 14de eeuw het hopverbruik opkwam, kreeg gruit de beteekenis
van belasting op het gebrouwen bier. Daar hij, zonder wettige kinderen na te laten,
overleden is, volgde zijn broer A d a m hem op als heer van Hedel ten gevolge van
de bepalingen van het magescheid door heer Willem II onder zijn kinderen gemaakt.
Zie: T a d e m a , De waarheid aangaande Ludolf van den Berg (Arnh. 1847);
d e z e l f d e , Verslag over het grafel. Bergsche arch.
Bartelds

[Berg, Maria Johanna Josepha gravin van den]
BERG (Maria Johanna Josepha gravin v a n d e n ), dochter van Frans Wilhelm, die
voorgaat, geb. 14 Apr. 1727, overl. 22 Febr. 1787. Na het kinderloos overlijden van
haar broer J o h a n B a p t i s t volgde zij dezen in het graafschap Berg op. Zij huwde
24 Febr. 1749 met haar neef K a r e l F r e d e r i k van
H o h e n z o l l e r n -S i g m a r i n g e n , die haar het bestuur der bergsche goederen
afstond. Zij schonk hem een zoon A n t o n A l o y s i u s , graaf van den Berg, vorst
van Hohenzollern-Sigmaringen (1762in 1831). Sedert is het slot te 's Heerenberg
het bezit van dit duitsche vorstenhuis gebleven, tot het voor eenige jaren door den
vorst aan den heer van Heek te Enschede verkocht werd. Na den grooten brand in
het kasteel (1745), die aan van Epplen de Raayhoff werd geweten, is veel van het
oorspronkelijke verloren gegaan.
Zie: T a d e m a , Verslag over het grajel. Bergsche archief.
Bartelds

[Berg, Oswald I graaf van den]
BERG (Oswald I graaf v a n d e n ), zoon van Willem II, die volgt, geb. 28 Febr.
1442, overl. 1506. Hertog Arnoud van Gelre hield hem ten doop. Na den dood zijns
vaders werd hij ook met Millingen, Byland en Loel beleend. In 1473 moest hij na de
verovering van Gelderland door Karel den Stoute een schuldbekentenis van zes
duizend rijnsche gld. aan den veelvermogenden heer van Humbercourt
onderteekenen om door diens tusschenkomst en voorspraak bij den hertog van
Bourgondië zijn heerlijkheden terug te krijgen. Met den deken en het kapittel te
Emmerik lag hij langen tijd in proces over de erfpacht van Pannerden (1474). In
1486 werd hij door aankoop eigenaar van de halve heerlijkheid Wisch en die van
Homoet. Keizer Frederik III (1440-93), die met vele tegenstanders te strijden had
en die derhalve naar den bijstand van vermogende of invloedrijke edellieden uitzag,
verhief o.a. Jan van Egmond (dl. III, kol. 333) en Oswald van den Berg in den
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gravenstand (1486). Ten gevolge van den inval in Gelderland door den
roomsch-koning Maximiliaan was Oswald in 1499 genoodzaakt geworden zich aan
dezen te onderwerpen. Na de komst der fransche hulptroepen, ten behoeve van
den gelderschen hertog verschenen, trok Maximiliaan terug en de graaf van den
Berg was nu aan de genade van hertog Karel
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overgeleverd, die oordeelde dat de graaf langer tegenstand had kunnen bieden.
Oswald mocht al de voorspraak inroepen van de drie hoofdsteden en van graaf
Bernard van Meurs, den graaf van Sarwerden, den heer van Bronkhorst en van
graaf Engelbert van Nassau, heer van Breda, de hertog bleef onverzettelijk in zijn
eischen: een boete van 3000 goudguldens, afstand van al de overbetuwsche
goederen van den heer van Homoet, mondelinge verklaring van O.'s zonen in het
hertogelijke hof, dat zij diep den door hun vader gedanen stap betreurden. Ook het
verlies van den Nijenborch betreurde hij bitter.
Hij was gehuwd met E l i s a b e t h gravin v a n M e u r s . Hun kinderen waren
Willem III die volgt; F r e d e r i k , heer van Hedel, wien in 1507 de rente uit de tol
van Lobith wordt geschonken en die ongeh. stierf in 1513; M e t t a of M e c h t e l d ,
in 1492 getrouwd met J o h a n graaf v a n M e u r s en S a r w e r d e n ; W a l b u r g ,
gehuwd in 1495 met H e n d r i k , heer van half Wisch, die vóór zijn vader Johan
omstr. 1510 overleden is; als bruidschat kreeg zij half Wisch met beding van
teruggave bij ontstentenis van mannelijke nakomelingen; en een dochter
E l i s a b e t h , geestelijke zuster te Keulen.
Zie de bronnen onder Ludolf vermeld.
Bartelds

[Berg, Oswald II graaf van den]
BERG (Oswald II graaf v a n d e n ), geb. 1508, overl. te Zutfen 1546.
Niettegenstaande zijn minderjarigheid werd hij in 1525 met de geldersche en
kleefsche leenen beleend. Door aankoop werd hij bezitter van den Nijenborch en
van verschillende andere goederen onder Randwijk en Heteren (1545). Met Joachim
van Wisch heeft hij in hevigen onmin geleefd.
Uit zijn huwelijk met E l i s a b e t h v a n D o r t h (gest. 1545), weduwe van Johan
van der Horst, sproten: Willem IV, die volgt; F r e d e r i k , heer van Boxmeer, Haps,
Spalbeek, Stevensweerd en Hedel. Hij leefde in voortdurenden twist met zijn broer
Willem, met wien hij het niet eens kon worden over de verdeeling der ouderlijke
nalatenschap. Requesens is er nog aan te pas gekomen, maar ook hem is het niet
gelukt aan de veete een einde te maken. Hij schijnt onafgebroken de zijde van
Spanje gehouden te hebben. Daar hij ongehuwd stierf, werden zijn neven erfgenaam.
Hij leefde nog in het begin van 1592. Verdere kinderen van Oswald II waren:
O s w a l d , omstr. 1563 ongeh. overl.; A n n a die in 1576 ook ongeh. overleed.
Zie: T a d e m a , Verslag over het grafel. Bergsche archief.
Bartelds

[Berg, Willem I heer van den]
BERG (Willem I heer v a n d e n ), zoon van heer F r e d e r i k II, onder van den Berg
(geslacht) genoemd, overl. 1387. In 1354 volgde hij zijn broer A d a m III op, die
kinderloos gestorven was. In 1377 werd hij door den graat van Kleef met
Awilackerweerd beleend. Hij en zijn zoon Frederik III brachten een dading tot stand
met hun neef Dirk van Ulft in een geschil betreffende een erfwissel in Didam, d.i.
een wissel of ruiling van een erf of onroerend goed. 's Heerenberg kreeg van hem
in 1379 stedelijke rechten. Door zijn huwelijk met J o h a n n a v a n B y l a n d
kwamen de heerlijkheden Byland, Millingen en Pannerden, dat zij van het kapittel
te Emmerik had, in het bezit van het huis Berg. Hij verwekte bij haar: Frederik III,
die voorgaat; E l i s a b e t h , geh. met J o h a n heer v a n L y n d e n . Als waarborg
voor haar bruidschat ontving zij Millingen, waarmee haar ge-
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maal in 1365 door den hertog van Kleef beleend werd.
Zie: Bijdr. voor Vad. Gesch. en Oudh kunde 1e reeks V, 7.
Bartelds

[Berg, Willem II heer van den]
BERG (Willem II heer v a n d e n ), geb. 1404, gest. 1465, zoon van S o p h i a , de
laatste afstammeling uit het oorspronkelijke stamhuis, en van O t t o v a n d e r
L e c k , heer van Hedel. Onder voogdij van zijn vader volgde hij zijn grootvader
Frederik III op. Hij kreeg den bijnaam van ‘de rijke’ door den aankoop en de erving
van vele bezittingen. Arnoud, hertog van Gelre, droeg hem de voogdij van Elten op
(1432) en schonk hem den tol op St. Vitusmarkt (1433). De hertog van Kleef schonk
hem de heerlijkheid Loel in leen, en gaf hem het kerspel Beek in pandschap (1344).
Ulft en Didam kocht hij in 1353 en 56.
Hij huwde met M e c h t e l d , ook L u c k e genaamd, dochter van graaf E v e r w i j n
v a n B e n t h e i m . Hieruit sproten: Oswald I en Ludolf, die voorgaan; A d a m ,
proost van St. Walburg te Zutfen in 1472; M e c h t e l d , geh. met N i c o l a a s graaf
v a n T e k e l e n b u r g , S o p h i a en O t t e , geestelijke zusters te Wijk bij Duurstede.
Zie: T a d e m a , Grafel. Bergsch archief.
Bartelds

[Berg, Willem III graaf van den]
BERG (Willem III graaf v a n d e n ), zoon van Oswald I, die voorgaat, heer van
Byland, Homoet, Ulft, enz., geb. 1468, overl. te Bommel 3 Mei 1511. Van den hertog
van Kleef kreeg hij uitstel voor de verheffing van zijn leenen (1507). Ook hij was de
partij der Bourgondiërs toegedaan en ontving vrijgeleide om te Gelre te komen
(1509).
Hij was gehuwd met A n n a v a n E g m o n d , erfdochter van W i l l e m v a n
E g m o n d , heer van Herpen en Boxmeer, en van M a r g a r e t h a v a n H e e s w i j k ,
weduwe van Pierre de Vertaing, een Zuidnederlander. Zij bracht hem aan de
heerlijkheden Boxmeer, Haps, half Sambeek, Stevensweerd, Spalbeek (in het
Luiksche) en Ochten (Betuwe). Door keizer Maximiliaan werd haar uitstel verleend
om de leenen te verheffen. Met hertog Karel van Gelre sloot zij een wapenstilstand.
Haar tweede gemaal was een Duitscher, graaf P h i l i p s v a n V i r n e n b u r g . Bij
Willem van Egmond kreeg zij een zoon, Oswald II, die voorgaat.
Zie: T a d e m a , Grafel. Bergsch arch.
Bartelds

[Berg, Willem IV graaf van den]
BERG (Willem IV graaf v a n d e n ), zoon van graaf Oswald II, die voorgaat, en van
E l i s a b e t h v a n D o r t , geb. 1538, overl. 1586. Het familiearchief is rijk aan
brieven en gewichtige documenten, die ons dezen man, een der markante figuren
uit de dagen van het voorspel van den tachtigjarigen oorlog, doen kennen. Hij is
geen grootsche, onbaatzuchtige verschijning; zijn rol, zijn positie, zijn naam was
steeds het aspect, waaronder hij de gebeurtenissen aanschouwt. De stukken van
1546-66 hebben betrekking op een tijdvak van betrekkelijke rust. Ze behelzen voor
een groot deel de briefwisseling tusschen hem en de regentes, Margaretha van
Parma, met haar dienaar, Charles de Brimeu, graaf van Megen en stadhouder van
Gelderland. In 1558 had Willem v.d. B. geweigerd zijn aandeel in de door Philips II
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gevraagde bede, groot 200.000 car.gld., op te brengen, ofschoon die schatting in
Maart van dat jaar door bannerheeren, ridderschap en steden was toegestaan. De
zaak kwam voor het hof van Gelderland, dat echter op bevel van hooger hand de
zaak slepende hield. In 1563
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werd ze weder opgevat, toen de graaf de exceptie had opgeworpen, dat hij niet
‘justiciable’ was aan den koning in diens kwaliteit van hertog van Gelre. In 64 had
een bespreking plaats, die de kwestie niet verder bracht, tot eindelijk de zaak in der
minne geschikt werd. Blijkens de oorspronkelijke rekeningen, in het provinciaal
archief van dit gewest nog voorhanden, zijn de aanslagen in twee termijnen, elk van
5460 gld., betaald geworden. Alleen de heerlijkheid Anholt werd vrijgesteld. Uit
andere documenten blijkt, dat hij in 1547 met de geldersche en keulsche leenen
beleend werd, doch nog tot 65 duurde het vóór zulks met de kleefsche plaats
gevonden had; eerst een in dat jaar gesloten verdrag had de geschillen tusschen
beide heeren beëindigd. Met Hoorne, Brederode, Hoogstraten, Viglius e.a. hield hij
geregeld briefwisseling. Gewichtiger is het tweede tijdvak, dat loopt van 1566-76,
waarin hij een in de geschiedenis van ons volk belangrijke rol speelt. Evenals Hendrik
van Brederode en graaf Floris van Culemborg ijverde hij tegen alle
priesterheerschappij, maar helde toch minder over tot de leer van Calvijn dan tot
het lutheranisme. Van zijn gemalin, M a r i a v a n N a s s a u , eigen zuster van prins
Willem van Oranje, was het te Brussel genoeg bekend, dat zij op haar slot te 's
Heerenberg een lutherschen predikant onderhield. Ook hij zelf heeft zich onder de
honderden leden van den hoogen adel geschaard, die zich aansloten bij het Verbond
der edelen. Al kon hij op den gedenkwaardigen vijfden April 66, den dag der
overhandiging van het verzoekschrift, niet tegenwoordig zijn, toch hoorde ook hij
den daarop volgenden dag het antwoord aan dat Philips' zuster den verbondenen
gaf. Als op 1 Febr. 67 het compromis van Breda samengekomen is om het verbond
te hernieuwen, ontbreekt ook graaf Willem niet op deze laatste samenkomst, evenmin
als Hoorne, Hoogstraten, Nieuwenaar en Brederode, en ook hij verneemt 4 Febr.
67, op de samenkomst te Antwerpen Egmond's besliste weigering, die de zaak der
vrijheid zoo hopeloos heeft gemaakt en velen, ook van den B., weer tot onderwerping
dwong, toen in Mei 67 alle verzet gebroken was en hij als balling 's lands naar
Bremen moest uitwijken. Het was het antwoord op zijn indaging voor den raad van
beroerten (Jan. 68). Hij, de ‘Reichsunmittelbare’, zag zijn talrijke goederen verbeurd
verklaard in weerwil van de onderhandelingen hierover tusschen keizer Maximiliaan
II (1564-76) en Alva gevoerd. In die periode heeft hij voortdurend in contact gestaan
met Oranje, Brederode, Hoogstraten, Duco van Martena, Jacob Hillebrandts, Nicolaas
Bruynynck en allen die de zaak der vrijheid trouw bleven. Toen het scheen dat met
de inneming van den Briel en Bergen de zaken een nieuwe wending namen, keerde
ook hij naar de Nederlanden terug, waar hij zich in de eerste helft van 1572 door
de steden van Gelderland en Overijsel als prinselijk stadhouder huldigen liet. Woest
krijgsgeweld heeft hij bij de vermeestering van de Veluwe en een groot deel van
Overijsel geduld, zijn plunderzieke soldaten heeft hij niet bedwongen en zelf het
voorbeeld van wreedheid en roof gegeven. Toen echter don Frederik's leger in
aantocht was, Zutfen na korten tegenstand werd heroverd en uitgemoord (16 Nov.),
nam hij de wijk naar Kampen, dat hij beloofde tot het uiterste te zullen verdedigen.
Het was inderdaad slechts de laatste etappe op zijn heimelijke vlucht naar
Duitschland, waar hij berooid en door zijn eigen volk geplunderd aankwam, terwijl
hij zijn
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gade als boerin verkleed in hoogst zwangeren toestand in een dorpje had moeten
achterlaten. Eerst na de pacificatie van Gent (1576) kon hij zijn erflanden weer
betreden. Hiermede vangt het derde of laatste tijdperk in zijn leven aan: de vroegere
geloofsheld en martelaar wordt renegaat en verzaakt de partij, die gewetensvrijheid
voorstaat. Blijkens zijn brieven is een tijd van langdurige weifeling daaraan
voorafgegaan, welke zoo helder in het licht treedt in zijn brieven aan Jan van Nassau,
stadhouder van Gelderland, die tevergeefs poogt zijn religie en het gevoel van
verantwoordelijkheid voor de goede zaak in hem staande te houden. Toen in Juni
80 graaf Jan wegens den ongunstigen toestand zijner eigen erflanden naar
Duitschland terugkeerde, werd v.d. B. eind 1581 door de staten tot zijn opvolger
benoemd. Anderhalf jaar had de regeering berust bij den kanselier, den bekwamen
rechtsgeleerde Elbertus Leoninus, en bij het Hof en zijn raden. Zijn apologie getrouw
‘dat hij zich aan deze landen om hen zelf had gegeven’, greep Vader Willem niet
aan wat hem als in den schoot werd geworpen en liet toe, dat zijn zwager de opvolger
van zijn broer werd. Geheel naar 's Prinsen zin is deze benoeming nooit geweest.
Toen de graaf hem om zijn voorspraak bij de Staten verzocht en hoog opgaf van
zijn ijver voor de goede zaak, kon de Prins niet nalaten te schrijven: ‘Ik had wel
gewenscht, dat hij dien eerder had doen blijken’. Oranje had juist gezien. Groot
menschenkenner die hij was, had hij zijn schoonbroer nooit geheel vertrouwd. De
vertoogen zijner zuster Maria hadden hem nooit geheel overtuigd en slechts
aarzelend had hij tot diens verheffing zijn toestemming verleend. Reeds in Mei 1581
had B. den treurigen moed gehad aan Parma te schrijven, dat hij den post van
stadhouder alleen zou aanvaarden met diens voorweten om voorts bij de eerst
voorkomende gelegenheid de rol van Rennenberg te spelen en hem het hertogdom
over te leveren, als eenige voorwaarde stellend: handhaving als koninklijk
stadhouder. Het heeft niet aan een verklaring van dat snood verraad ontbroken. Als
een dunne draad loopt door alle staatsaangelegenheden de twist over de erfenis
met zijn broer Frederik, waaraan ook Requesens geen eind heeft kunnen maken.
Juist omstreeks dezen tijd had het hof te Brussel een vonnis geveld ten gunste van
de tegenpartij. Een listig geestelijke had zijn dienaars en hofbeambten omgekocht
door spaansch goud en den graaf dagelijks op de voordeelen gewezen, die een
verzoening met den Koning met zich zou brengen. Daar waren nog bijgekomen de
naijver op zijn zwager Jan van Nassau, wiens scherpe verwijten hij niet goed zetten
kon, en hooggaande geschillen over de inlegering van krijgsvolk. Op 19 Nov. 1580
schrijft hij aan Parma om dezen te bedanken voor ‘le concept de la ratification et
confirmation de sa Majesté sur l'accord, qu'ycelle a faict avec moy’ en drie maanden
later durft hij klagen, dat de Prins en de Staten hem niet geheel hun vertrouwen
schenken en geloof hechten aan ‘bose nachsagungh, dessen wir doch vor Gott und
welt gantz unschuldig und in der that nit anders gespurt sall werden’. Gelukkig is
het verraad bijtijds ontdekt. Bij zijn kamerdienaar werd gevonden de eerstgenoemde
brief aan Parma, ook die van April 83, waarin hij den spaanschen landvoogd aanried
het Overkwartier onverwijld aan te vallen, opdat het hem dan gemakkelijker zou
vallen het overige gewest den vijand in handen te spelen. Uit een derden brief bleek,
dat hij den vijand beloofd had hem bij een beleg Zutfen terstond te zullen overleveren.
De corres-
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pondentie van Parma, van den raadsheer Assonleville, reeds den vertrouwde van
zijn moeder en dien van Uytenham, die de onderhandelingen geleid had, kwamen
mede aan het licht. De trouwe, onversaagde, altijd waakzame kanselier verloor den
verrader geen oogenblik uit het oog. Hij wachtte het beslissende moment af. Parma
zag men oprukken naar Zutten, maar tegelijk werd van den Berg te Arnhem gegrepen
(5 Nov. 83) en ter verantwoording geroepen. Hij bekende zijn bedrog, herriep het
een dag later en wilde het een en ander als een krijgslist aangemerkt zien. Het
baatte niet; reeds op 8 Nov. werd hij met zijn vrouw, dochter en jongsten zoon
gevankelijk naar Delfshaven gevoerd. Drie andere zoons werden voorloopig te
Arnhem in verzekerde bewaring gesteld, maar toen hun onschuld bleek, nam de
Prins hen aan zijn hof op, waar hij als een vader voor hen was. Adolf van
Nieuwenaar, thans voorgoed in staatschen dienst, verving hem als stadhouder
(Maart 84). Uit consideratie voor den Prins, maar niet op diens verzoek, kreeg de
afvallige verlof ‘om op eene onpartijdige plaatse te gaan woonen, en onder
bezwooren belofte van den Staaten getrouw te zullen zijn’. Bevrijd zijnde, koos de
karakterlooze man nu openlijk 's Konings zijde, een voorbeeld dat al heel spoedig
door zijn drie zoons Herman, Oswald en Frederik, werd nagevolgd, welke laatste
voorloopig als gouverneur van Venlo gehandhaafd was. Tot zijn dood heeft Willem
in zijn ontrouw volhard. Zijn gemalin, Maria van Nassau, volgde hem met goedvinden
harer kinderen op in het bestuur van het graafschap Berg. Die kloeke,
achtenswaardige vrouw, welke groote bekwaamheden als bestuurster heeft aan
den dag gelegd, is er door onderhandelingen met de Staten en met Parma in
geslaagd onzijdigheid voor haar graafschap te bedingen. Zij overleed in 1599.
Zijn huwelijk was rijk met kinderen gezegend: 8 zoons en 9 dochters. De
voornaamsten zijn: Herman, Frederik en Hendrik, die voorgaan, O s w a l d (1561-86),
gesneuveld bij Boxum in Friesland, A d a m , als spaansch hopman 7 Nov. 1590 te
Groningen gestorven; L o d e w i j k (1565-92), in dienst van Spanje gesneuveld bij
het beleg van Steenwijk; A d o l f , heer van Homoet en Hedel, gestorven als ritmeester
in dienst van den vijand (1609); C a t h a r i n a , geh. (1601) met Floris II, graaf van
Culemborg; zij stierf in 1639.
Zie: T a d e m a , Willem, graaf van den Berg en zijne tijdgenooten (Zutphen 1846);
N i j h o f f , Recensie van dit werk in Bijdr. voor Vad. Gesch. en Oudh.k. reeks I, V;
T a d e m a , Verslag v.h. Bergsche archief; W a g e n a a r , Vad. Hist.; B l o k , Willem
I, Prins van Oranje (Amsterd. 1919-20); v a n V e e n , Briefwisseling tusschen Marg.
van Parma en Ch. de Brimeu (Arnhem 1914).
Bartelds

[Bergen, Antonius van]
BERGEN (Antonius v a n ), overl. 17 April 1540. Hij was een der talrijke
buitenechtelijke kinderen van Jan mette Lippen, heer van Bergen op Zoom. Zijn
moeder heette M a r i a J o s s e n s ; in Maart 1515 werd hij gewettigd.
Van zijn jeugd is niets bekend; in 1494 was hij reeds deken van de St. Servaaskerk
te Maastricht; 9 Juli 1503 verkreeg hij een prebende in de St. Gommarus-kerk te
Lier en 13 Oct. 1510 schonk hem zijn broer Ant. van Glymes een kanonikaat in de
St. Geertruikerk te Bergen op Zoom. Het opschrift van zijn grafzerk noemt hem ook
eersten hofkapelaan van Philips den Schoone en Karel V. In 1524 is hij kapitteldeken
te Bergen op Zoom en 4 Aug. van dat jaar wordt hij benoemd tot lid van den
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domeinraad dier heerlijkheid. Verlof om over zijn goederen te beschikken verkrijgt
hij 14 Mei 1528 en 23 Febr. 1535 geeft de keizer hem verlof om wegens hoogen
leeftijd zijn neef Maximiliaan van Bergen als coadjutor voor het dekenaat in Lier aan
te nemen.
Zijn lijk werd begraven te Bergen op Zoom, onder ‘een schoon gepolijsten steen’,
dien de geschiedschrijver Th. de Rouck nog heeft zienliggen. Boven het uitvoerige
opschrift was zijn wapen gebeiteld: het wapen van Glymes met een roos in het
hartschild.
Uit archiefberichten in Commissie van Breda (R.A. 's Grav.); portef. C.v.V. (R.A.
's Hert.); Analectes p. servir à l'hist. ecclés. de la Belgique III, 127, XVII, 420; T h .
d e R o u c k , De Nederl. Herauld (1645), 322.
Een oudere A n t o n i u s v a n B e r g e n , een bastaard-broeder van Jan mette
Lippen, nam 12 Juli 1444 door een gemachtigde bezit van een kanunniksprebende
in de kerk van Bergen op Zoom. Vermoedelijk is dit ‘heer Anthonis, den ouden
prochiaan’, genoemd in de rek. 1494-95. Reeds in 1439 verantwoordde de
rentmeester gelden voor de opvoeding van ‘Thonis, mijns joncheren bastert broeder’.
In 1441 liet zich als student te Leuven inschrijven Ant. van Glimes; 13 Oct. 1445
trok ‘meester Anthonis van Glymes’, bastaard-broeder, naar Leuven en in den zomer
zond Jan mette Lippen denzelfde naar Parijs ‘ter scolen’. In de notulen van den
Domeinraad 1496 is sprake van het testament van Antonius, den bastaard van
Glimes.
Uit no. 333 Commissie van Breda (R.A. 's Grav.); R e u s e n s , Matricule 13.
Juten

[Bergh, Engela Apollonia]
BERGH (Engela Apollonia), moeder van A.R. Falck (dl. I, kol. 845), geb. aan de
Kaap 22 Nov. 1756, overl. op Sandenburg in Utrecht 2 Sept. 1790. Zij was de oudste
dochter en het vijfde der elf kinderen van E g b e r t a B o e s s e s van Heusden en
van O l o f M a r t i n i B e r g h , secretaris der kaapsche regeering, zoon van
M a r t i n u s , in 1719 gehuwd met C a t h a r i n a L e y , en kleinzoon van O l o f van
Gothenburg, die, omstreeks 1680 als kapitein van de troepen aan de Kaap in dienst
der O.I.C. getreden, gehuwd was met A n n a K o n i n g h . Aan Engela's opvoeding
werden geen zorgen of kosten gespaard. Zij sprak en schreef met groote vaardigheid
niet alleen Nederlandsch maar ook Engelsch en Fransch. Er bestaat een anonieme
fransche reisbeschrijving, welker auteur haar als een sieraad der kolonie beschrijft,
en in een teekening afbeeldt, hoe zij haar vader in het toezicht op de jongere,
kinderen hielp. Het heele huis, dat om zijn gastvrijheid zelfs bij vreemde natiën
bekend en geroemd was, wist zij volgens hem te veraangenamen en op te vroolijken.
Ofschoon haar vader nooit in Europa geweest was, stelde hij grooten prijs op
europeesche beschaving. Vandaar dat hij misschien meer uitgaf dan zijn vermogen
toeliet aan boeken, schilderijen en andere kunstproducten. Met geleerden van naam
in ons land, Engeland en vooral Frankrijk stond hij in gestage briefwisseling. Geo
Forster zegt in zijn Voyage round the world 1, 74 van bem: ‘Mr. Bergh, the secretary,
a man of science, of a noble philosophic turn of mind, with a family who distinguish
themselves in every mental and bodily accomplishment above the whole rising
generation of the Cape’.
Toen Otto Willem Falck (2) in 1774 op het schip Bothland naar de Kaap was
uitgezeild, was ook hem de gastvrijheid van dit gezin zeer aangenaam en vertoefde
hij er zoo lang mogelijk. De kennismaking met Engela leidde tot een verloving.
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De toekomstige echtgenoot vertrok eerst alleen naar het moederland, waar hij op
het schip Willem V in Juli 1775 aankwam te Middelburg, om zich van den
compagniesdienst, die hem geen langer oponthoud aan de Kaap had toegelaten,
geheel los te maken. Daarna scheepte hij zich weer in op de Ceres, 1 Nov. 1775.
In Kaapstad had het huwelijk plaats, en het paar trok op de Pauw van de kamer
Middelburg naar Utrecht, de woonplaats hunner keuze. Het hollandsche klimaat
schijnt minder gunstig op haar gestel gewerkt te hebben; vooral de verhuizing naar
Amsterdam had den achteruitgang van haar gezondheid ten gevolge. Te Utrecht
had zij zich gelukkig en tevreden bevonden, maar in de hoofdstad begon zij te
sukkelen. ‘De stroefheid in het accueil van de zijde der amsterdamsche dames’ en
vooral het verlies van twee bloeiende kinderen tastten het zenuwgestel aan. Na een
slopende ziekte van twee jaar overleed zij op het huis Sandenburg bij haar
bloedverwante Mevrouw v. Reede van Oudtshoorn, geb. Wilhelmina Elisabeth
Brommert, dochter van Nicolaas en van Sara Kruger, en gemalin van Barend Hendrik
v. Reede van Oudtshoorn, geb. aan de Kaap 1742, gest. te Utrecht 6 Maart 1793
(deel III, kol. 1027). Voor de kinderen uit haar huwelijk zie men het art. Otto Willem
Falck (2) (dit deel).
Bartelds

[Bergh, Ulrich]
BERGH (Ulrich), geb. te Gothenburg, omstreeks 1655, overleden op Java vóór 1
Febr. 1695. Hij trad in dienst bij de O.I.C. en maakte in 1680 als vaandrig een
expeditie mede naar Sumatra's westkust, waar de compagnie tusschen 1667-81
zich achtereen volgens te Baros, Priaman, Aërbangis en Singkel (1681) gevestigd
heeft. In 1682 voerde hij de reserve aan van de troepenmacht tegen Tangerang,
waarbij het den bevelhebber Willem Hartsinck gelukte de uiterst hardnekkig
verdedigde vesting te veroveren. Daarna was hij luitenant aan de Nieuwpoort te
Batavia (85) In 87 werd hij benoemd tot waarnemend commandant van het
gewichtige Tangerang tijdens de expeditie van Adolf Winkler tegen de stroopende
Baliërs.
Hij was gehuwd met C a t h a r i n a E l i s a b e t h C u f f e l a e r uit Amsterdam,
dochter van M a g d a l e n a v a n A r e n i m , wonende te Londen. Later hertrouwde
hij met I s a b e l l a M a x w e l l van Dordrecht, weduwe van den vaandrig Govert
Gravendijk, bij wien ze 4 kinderen had.
Terzelfdertijd komt aan de Kaap een vaandrig O l o f B e r g h van Gothenburg
voor. D e H a a n vermoedt, dat van dezen de kaapsche Angela Apollonia B. afstamt
(zie vorig art.), die de moeder werd van Anton Reinhard Falck (dl. I, kol. 845).
Zie: F. d e H a a n , Priangan I (Batav. 1910); Valentijn IV 2, 106.
Bartelds

[Bergh, Jacobus Adriaan genaamd Jacques de]
BERGH (Jacobus Adriaan genaamd Jacques d e ), geb. te Boxmeer 6 Juli 1844,
overl. te's Gravenhage 27 Jan. 1888, ontving zijn opvoeding te Heusden, kwam in
1861 in dienst van de Mij. tot Exploitatie van Staatsspoorwegen te Breda en werd
in 1865 overgeplaatst naar den Haag. In 1868 volgde zijn benoeming tot klerk bij
het Departement van Financiën, welk bureau hij in 1882 met den rang van
adjunct-commies verwisselde voor de Kanselarij der Nederlandsche Orden. In 1884
werd d.B. redacteur der Amsterdamsche Courant, welke betrekking hij in 1886 opgaf.
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De Bergh was in zijn tijd als journalist en vooral als pamflettist door het gehecle
land bekend. Vooral in den Haag genoot hij door zijn periodiek geschrift: Haagsche
Penkrassen, waarvan tusschen Juli 1879 en Dec. 1887 zevenentachtig nummers
uit-
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kwamen, groote bekendheid. Op scherpe en veelal geestige wijze hekelde hij hierin
Haagsche toestanden en ook wel personen. Zijn tooneelstuk: De millioenen-erfenis
(1876) werd herhaaldelijk opgevoerd; zijn studie: Het wapen des Konings en des
Rijks thans gevoerd is in strijd met de wet (1880), heeft waarde behouden. De
overige geschriften van de Bergh's hand, voornamelijk brochures, zijn alleen van
plaatselijke en tijdelijke beteekenis geweest.
Zijn luchtreizen zoowel te Nijmegen als te 's Gravenhage baarden indertijd veel
opzien, terwijl zijn optreden in de dagen na den beruchten moord op Marius Boogaard
stellig aan den spoed, waarmede de moordenaar werd opgespoord, is ten goede
gekomen.
De Bergh, die lid van de Mij. der Ned. Letterk. was, heeft in 1885 een reis rond
de wereld gemaakt.
Zie: F. S m i t K l e i n e , Levensbericht in de levensber. van de Mij. der Ned.
Letterk. 1888/89 en d e z e l f d e , Jacques de Bergh in Schrijvers en schrifturen;
Maandbl. Ned. Leeuw VI (1888) en P.A. H a a x m a n , Jacques de Bergh in Jaarboek
die Haghe 1925/27.
Moll

[Bergheyck, Arnoldus van]
BERGHEYCK (Arnoldus v a n ), die zich O r i d r y i u s noemde, was geboren te
Bergeik in N.-Brabant begin der 16e eeuw. Als kind ging hij ter school te 's
Hertogenbosch, waar hij onder het rectoraat van Jac. Marinus een buitengewone
liefhebberij opvatte voor de oude letteren, bijzonder voor het Grieksch. Vervolgens
studeerde bij te Leuven onder leiding van Rutger Rescius Grieksch, en ook verder
met goed gevolg de filosofie en theologie, zooals zijn vriend Dominicus Sylvius
getuigt. Arn. v. B. verbleef daarna een tijd in de abdij St. Pieter te Gent bij den abt,
als secretaris of als leeraar. In 1530 opende hij een latijnsche school te Enghien,
waar hij een groot aantal jongelieden van aanzienlijken huize als leerlingen had.
Reeds 1533 overleed hij. E. M a t t h i e u , de schrijver van Histoire de la ville d'
Enghien, vermeldt wel den bloei der latijnsche school van Enghien en somt eenige
meesters op, doch weet niets te vermelden over Arn. v.B.
Arn. van Bergheyck is voornamelijk bekend door de uitgave van zijn grieksche
spraakkunst, die door de zorg van zijn vriend Dom. Silvius 1538 te Parijs van de
pers kwam. Het werkje was door Oridryius opgedragen aan den abt vanii St. Pieter
te Gent, Gier. Culsbroeyck 1517-1555, met een brief gedateerd: E ludo nostro
Angiano 1531. De titel van het werkje is: Summa linguae Graecae, utillissima
Grammaticam graecam auspicantibus per A r n o l d u m O r i d r y i u m (Paris,
o

Christian, Wechelus 1538 4 . 36 blz.).
Silvius beloofde de gedichten van Oridryius De bona mente, de Jubileo, de cura
pauperum enz. uit te geven, doch kwam deze belofte niet na.
Zie: F o p p e n s , Bibl. Belg., 101; P a q u o t , Mémoires litt. VII, 131-133;
S w e e r t i u s , Athen. Belg., 144; Biogr. Nation. Belg. I, 164; S c h u t j e s , Gesch.
bisdom 's Hertogenbosch III, 236.
Fruytier

[Bergsma, Mr. Willem Bernardus]
BERGSMA (Mr. Willem Bernardus), geb. te Odijk 15 Nov. 1826, overl. te Apeldoorn
8 Maart 1900. Deze oostindisch ambtenaar vertrok in 1857 naar Java, waar hij bij
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het B.B. werkzaam werd gesteld. Toen bij gouvernementsbesl. van 10 Juni 1867
een onderzoek werd gelast naar de rechten op den grond der inlandsche bevolking
op Java en Madoera, werd hem dit voor de residentie Soerabaja opgedragen. De
resultaten, die dit onderzoek in de verschillende gewesten opleverde, zijn in
hoofdzaak door hem geredigeerd en neergelegd in zijn Eindrésumé van het
onderzoek naar de
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rechten der inlanders op den grond gehouden op Java en Madura in 1867-68
(verschenen in 1876, 1880 en 1896). Daarna werd hij aangesteld tot president van
den landraad te Modjokerto (1871); in 1872 tot chef der afdeeling statistiek ter
Algemeene Secretarie. In 1879 ging hij met verlof, waarna hem in 1882 op verzoek
eervol ontslag verleend werd. Vooral in zijn laatst bekleede betrekking heeft hij zich
zeer verdienstelijk gemaakt. In 1862 verscheen van zijn hand de brochure: Is het
weder ingediende wetsontwerp betreffende de cultuurondernemingen in Ned. Ind.
volledig? ('s Gravenh. 1862).
Zie: H. t e n K a t e , Mr. Willem Bernardus Bergsma in Ned. Zendingstijdschr.
(1890).
Bartelds

[Beringen, Joannes van]
BERINGEN (Joannes v a n ), overl. te Venlo in 1603, was scholtis van Venlo
1589-1603 en gehuwd met J o h a n n a v a n O o s t e r w i j c k . Zijne kinderen waren:
A n t o n i u s , schepen van Venlo 1607-1618 (overl. 17 Nov. 1618) huwde 6 Nov.
1616 Elisabeth Moeitz, welke hertrouwde met den schepen Joannes van Oeyen
(zie dl. VII, kol. 917); M a r i a , huwde Joannes Pilorius, rentmeester 1627,
peijburgemeester 1630; H e d w i g i s , huwde 20 Jan. 1619 Wilhelmus Duycker (zie
eigen artikel); J o a n n e s (overl. 13 Oct. 1639) meestal de Jonge genoemd, raad
sedert 25 Sept. 1624, schepen sedert 20 Dec. 1627, peijburgemeester 1627,
regeerend burgemeester 1631 en 1638, huwde Antonetta Wijnen.
Zie: Maasgouw (1906) 5, (1920) 58; Schutbladen der overdrachtsregisters van
Venlo 1617-1646; Overdrachten van Venlo, d.d. 15 April 1619, 25 Aug. 1620 en 15
Juli 1628 op het rijksarchief te Maastricht.
Verzijl

[Beronicius, Petrus Johannes]
BERONICIUS (Petrus Johannes). Deze zonderlinge verschijning, wiens
ongeëvenaarde kennis van het Latijn en het Grieksch de verbazing van zijn
tijdgenooten gaande maakte, leefde in het midden der 17de eeuw o.a. te Middelburg.
Zijn uiterlijk moet dat van een hansworst geweest zijn: een kleine, ronde, slordig
gekleede man, die meer dronken dan nuchter en in de gemeenste kroegen te vinden
was. Talrijk waren de gissingen omtrent zijn afkomst en leeftijd, nooit liet hij zich
daarover uit. Om aan den kost te komen, oefende hij het beroep van messenslijper
en schoorsteenveger uit; ook het geven van lessen versmaadde hij niet.
Bekend is de proef, die eenige aanzienlijke en geleerde heeren, o.a. Diederik
Buysero, raad en secretaris der stad Middelburg, Antonides van der Goes en Dr.
Gymnich hoogleeraar in het Grieksch te Duisburg, dezen zonderling lieten doorstaan.
Een puntdicht op den toen juist in den zeeoorlog omgekomen kommandeur de
Haaze verzocht men hem in latijnsche verzen over te brengen. Onmiddellijk werd
dit door hem in vloeiend Latijn rhythmisch vertolkt, en terstond daarop in het Grieksch
op even meesterlijke wijze.
Een jaar daarna, in 1673, stierf hij, zooals hij geleefd had: men vond hem gestikt
in een moddersloot.
Slechts één latijnsch heldendicht is van hem overgebleven: Georgarchontomachia.
Het loopt over een strijd tusschen zeeuwsche boeren en de Overheid. Van dit
burlesque gedicht verscheen in 1691 een vertaling in het Nederlandsch door P e t r u s
R a b u s . Twee gebrekkig berijmde vertalingen dateeren van 1711 en 1728. Zijn
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verzamelde werken, bevattende behalve het heldendicht nog het puntdicht op de
Haaze en een paar kleine gedichten, zagen in 1766 het licht te Goes
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en te Middelburg, met latijnschen en berijmden nederlandschen tekst. De titel van
het hoofdwerk luidt daarin: Boeren- en Overheidsstrijd op het innemen van
Middelburg, in twee boeken. Heldendicht voor de vuist beschreven door een
ooggetuige. Met fraaie kopergravures versierd.
Bekend is het grafschrift dat Buysero op hem dichtte:
Hier leit een wonderlijke geest,
Die leefde en stierf gelijk een beest.
Hij was een misselijke sater:
Hij leefde in wijn en stierf in water.

Zie: P. R a b u s , De weergalooze dichter P.J. Beronicius ten deele voor de
Nederduitsche verlaalt, 2e dr. (Amst. 1692); K a l f f , Gesch. der Nederl. letterk. IV
(Gron. 1909).
Bartelds

[Bertolf, Gregorius]
BERTOLF (Gregorius), geb. te Leuven omstreeks 1484, overl. te Leeuwarden op
het eind van het jaar 1527. Hij voltooide zijn studiën aan de universiteit te Leuven,
waar hij 1506 op de vijfde plaats den graad van meester in de vrije kunsten en vijf
jaar later het licentiaat in de rechten behaalde. Hij vestigde zich te Brussel en was
weldra een gezocht advocaat. Toen 1527 de provinciale raad in Friesland hervormd
werd, is Gregorius B. tot president benoemd. Slechts een jaar verbleef hij te
Leeuwarden, toen de dood hem verraste. Hij had tijdens zijn kort verblijf de friesche
wetten bijeengebracht ini een handschrift, Statuten van Friesland, bewaard in het
hof van Friesland. Hij schreef nog een zeer gewaardeerd werk voor het volk in het
Nederlandsch over de rechtspleging.
Zijn eenige zoon J a n , 16 Oct. 1554 benoemd tot lid van den Raad van
Vlaanderen, stierf reeds drie jaar later. Een zijner dochters, C h r i s t i n e , huwde
met den beroemden J o a c h . H o p p e r u s , een andere met T e g n a g e l , eveneens
advocaat en staatsman.
Zijn portret komt voor op een koperen grafzerk in het museum te Leeuwarden.
Zie: F o p p e n s , Biogr. Belg., 380; H o y n c k v. P a p e n d r e c h t , Analecta II,
IV, 8; Biogr. Nat. Belg. II, 333-334.
Fruytier

[Bervelt, Jan]
BERVELT (Jan), geb. te Doornik omstreeks 1658, overl. te Soerabaia vóór 7
November 1693, zoon van G u i l l i a m en van M a r i a C a s t e l . Hij trad in militairen
dienst der O.I.C. en werd in 1678 als sergeant geplaatst op den post te
Tandjongpoera aan de Tjitaroem, een veldschans, die de voornaamste
verkeerswegen in het Krawangsche beheerschte. In 1679 tot vaandrig bevorderd,
ging hij over zee naar Indramajoe om van daar naar Pagaden tegen een troep
Balineezen op te trekken, die er zich onder een nederlandschen sergeant genesteld
hadden. Nog in hetzelfde jaar volgde hij luitenant Hendrik van den Eeden in diens
functie van postcommandant te Tandjongpoera op. Hij bleef daar tot zijn
overplaatsing naar Batavia in 1681. In 1686 werd hij naar Djapara gezonden en kort
daarna als kapitein-luitenant naar Soerabaia overgeplaatst. Met luitenant Jan Fransen
geleidde hij de gezanten van Balembangan (in de tegenw. afd. Banjoewangi) naar
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hun land terug. Na zijn bevordering tot kapitein en hoofd van ons kantoor te
Soerabaia kwam hij daar te overlijden.
Hij was gehuwd met M a r i a W e t s e l . Zijn dochter, M a r i a C a t h a r i n a ,
huwde met J.H. B r a n d o u w .
Zie: d e H a a n , Priangan I (Batav. 1910); d e J o n g e , Opkomst ned. gezag
VIII.
Bartelds

[Besel, Michael van]
BESEL (Michael v a n ), geb. te Venlo 30 April 1699, overl. aldaar in of na 1760,
zoon van J o a n -
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n e s en van A n n a C e c i l i a N i s s e n ; trad in het Kruisheerenklooster te Venlo,
vermeld 1733, was in 1737 procurator en in 1749 supprior, en rector van de
broederschap van het H. Kruis 1735-1760. Hij is de schrijver van een werkje
Reglement der broederschap van het H. Kruis, gevolgd door een lijst der rectors,
praefecten en vaandragers van deze broederschap, welke in 1645 in de St.
Nicolaaskerk te Venlo werd opgericht, 2 deelen (dl. I Venlo 1745; dl. II Venlo 1777).
Zijn broeder P e t r u s (geb. 26 Febr. 1703, begr. 24 Nov. 1740) was medicinae
doctor, prothometicus en hospitaaldokter te Venlo, huwde aldaar 9 Sept. 1729 met
Maria Beatrix Mons.
Zie: J a n V e r z i j l , Genealogie van Besel; het bovenaangehaalde werkje; P.
D o p p l e r , Bijdrage tot de geschiedenis van het Kruisheerenklooster te Venlo
(1897), 31.
Verzijl

[Betouw, Godefridus in de]
BETOUW (Godefridus i n d e ), ged. te Venlo 12 Febr. 1655, overl. te Nijmegen 29
Juli 1701, zoon van M a r t i n u s en C a t h a r i n a v a n A e r s s e n , werd burger
van Nijmegen 4 Nov. 1685, grootburger met zijn beide zonen Martinus en Gisbertus
7 Dec. 1698, hij was aldaar burgerhopman. Uit zijn huwelijk met E l i s a b e t h v a n
M e g h e n , 28 Oct. 1685 te Nederasselt gesloten, waren zes kinderen, allen geboren
en gedoopt te Nijmegen, o.a. M a r t i n u s (ged. 16 Sept. 1687, die te
Schenkenschans 8 Juli 1710 met Bernardina Noots huwde); G i s b e r t u s (ged. 30
Oct. 1692, was predikant 1721 en werd van 's Heerenberg naar Nijmegen beroepen
16 Dec. 1736, overleed aldaar 14 Dec. 1761); uit zijn huwelijk met C a t h a r i n a
v a n B o r g e l , ged. te Nijmegen 19 Juli 1699, werden geboren: E l i s a b e t h
C h r i s t i n a , welke met Jacob Hendrik van Suchtelen huwde (zie dl. VII, kol. 1194)
en Johan, de bekende oudheidkundige (dl. VI, kol. 110); C h r i s t i n a A e m i l i a
(ged. 15 Aug. 1697, huwde 20 Oct. 1731 Mathijs de Braun, raad der stad Nijmegen).
Zie: Doop, huw. en overlijdensregisters der St. Stevenskerk te Nijmegen;
Burgerboeken; Genealogie in de Betouw, berustende in het archief van D.G. van
Epen te 's Gravenhage.
Verzijl

[Betouw, Theodorus of Dirk in de]
BETOUW (Theodorus of Dirk i n d e ), geb. te Venlo op het einde der 16de eeuw,
zoon van Theodorus en Catharina Frerix, werd 3 April 1634 toen de katholieke
magistraat was afgezet tot schepen van Venlo benoemd, wat hij bleef tot 26 Aug.
1637, toen de president Roos de door de staten aangestelde magistraat deed
afzetten; hij deed den eed 4 April 1634 en was regeerend burgemeester in 1636. 9
Dec. 1620 huwde hij te Venlo met H e l e n a B o n e b e c k e r s . Op denzelfden dag
(3 April 1634) werd een J o h a n i n d e B e t o u w tot raad van Venlo benoemd.
Zie: J a n V e r z i j l , Genealogie der Venlosche familie in de Betouw; Schutblad
van het overdrachtsregister van Venlo (1634-46); Overdrachten van Venlo, d.d. 1
Juli 1622 en 27 Jan. 1635; Maasgouw (1906) 6, (1920) 58.
Verzijl

[Bets, Joost]
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BETS (Joost) of J. d e B e t s , geb. 1493, overl. 7 (10) Mei 1541, bekleedde te
Dordrecht het aanzienlijke ambt van pensionaris sinds een der jaren tusschen
1520-25, uit welken tijd stukken bewaard zijn betreffende een proces voor den Gr.
Raad tegen Gorinchem, waarin hij optreedt (J.L. v a n D a l e n , Inv. van het Archief
van de gemeente Dordrecht, bl. 180); echter naar B a l e n , Beschrijving van
Dordrecht, 356-358, was hij pensionaris van 1529-1538 en secretaris in 1536. Naar
welwillende mededeeling van den
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heer van Dalen, archivaris te Dordrecht, blijkt ult de rekening van 1535, dat hij voor
salaris genoot 400 rijnsche guldens 's jaars en voor vacantie ‘vijf stuyvers grooten
vlaamsch’ dagelijks. ‘Van dat hij der stede gedient heeft in alle hare processen te
defenderen ende te sustineren alzoe in den Hove v. Hollandt als in de Groete Raidt
der K. Mt. tot Machelen’. Zoo komt zijn naam o.a. voor bij sententie van genoemden
Raad van 28 Jan. 1526/27. Dat hij het ambt van pensionaris bekleed heeft ‘met veel
lofs’, blijkt mede uit het Register der Dagvaarten van A e r t v a n d e r G o e s .
Zonder nadere aanduiding wordt van hem getuigd, dat hij ‘aan 't Gemeene Land’
vele en voorname diensten bewezen heeft, reden waarom de Staten hem (1537 of
38) vereerden met blijken van erkentelijkheid, o.a. met ‘honderdstukken wagenschots’
‘tot het maken van huisraad’! Aldus ook bij v.d. Goes t.a.p. blz. 285. Na het overlijden
van Mr. Corn. Bogaert wordt hij aangesteld tot stadhouder der leenen in het
markiezaat van Bergen op Zoom, en neemt van 11 Sept. 1537 af deel aan de
vergaderingen van den Domeinraad (R.A. 's Grav. C.v. Br. no. 252 en 599).
Zijn vrouw A n n a N i c o l a i (1498-1 Dec. 1552), dochter van Nicolaas Everhardi
en zuster van Janus Secundus, liet hij achter met een zoon en 3 dochters,
C o r n e l i a , A g a t h a en M a r i a . Die zoon heette J o h a n n e s of J a n , die, o.a.
blijkens G o u t h o e v e n , in 1582 verheven werd tot Raadsheer in den Hoogen
Raad. Zeker zijn de Mr. Joost Betszoen (1529) en de Mr. Joost Beest (1532) bij
B a l e n , Beschr. van Dordrecht (bl. 356) één en dezelfde persoon en de Jodocus
Bets als toen reeds vaderloos jongeling vermeld op het jaar 1544 in één der brieven
van V i g l i u s (Epistol. Select. Num. CXXXVI bij H o y n c k v a n P a p e n d r e c h t ,
Anal. Belg. Tom. II, part. I, 316) is blijkbaar dezelfde als Johan of Jan, de genoemde
zoon van Joost Bets. Barmannus secundus bewaarde ons het opschrift van een
rouwbord in de Groote kerk te Bergen op Zoom (Nav. VI (1856), 186; Taxandria
XXX (1923), 251.
Zie, behalve het reeds genoemde, met name B a l e n en v a n D a l e n , Inv.
vooral: v.d. W a l l , Handv. der stad Dordrecht II, 940, waarnaar, behalve v.d. A a ,
S c h e l t e m a , Staatk. Nederland I, 90. Verder: B o r , Nederl. Oorlogen B, XVII;
W a g e n a a r , Vaderl. Historie VII, 451. En nog: J.M. S c h o t e l , Twee Wandelingen
door Dordrecht (Sliedrecht 1879), 53.
Kooperberg

[Beveren, Willem Hendrik de]
BEVEREN (Willem Hendrik d e ), geb. op Ceilon, naar gissing van zijn meester, J.G.
Loten in 1733, overl. te Batavia vóór 1781. Zijn grootvader was de gelijknamige
officier, die zich in den oorlog op Java (1706) en op Ceilon (1708) door zijn
dapperheid en zijn bekwaamheden onderscheiden had. Bij een singaleesche vrouw
had deze een zoon, die later de vader zou worden van onzen W.H. Ook zijn moeder
was een inboorlinge van dat eiland. Onderwijs was dezen ‘untaught christian
Cingalese’ zoo goed als niet ten deel gevallen, in elk geval niet in teekenen of
schilderen en toch is hij in dienst van zijn meester, bij wien hij inwoonde, Joan Gideon
Loten (zie dit deel), de vervaardiger geweest van diens verzameling platen ten getale
van 144. Het waren afbeeldingen van zoogdieren (5), vogels (103), visschen (7),
schaaldieren (3), inktvisschen (3), insecten (10) en planten (13), alle naar het leven
of naar pas gedoode dieren geteekend, alle schitterend van uitvoering, met
verbazend nauwgezette
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wedergave van vormen en kleuren. Voor dezen aquarelschilder schenen geen
moeilijkheden te bestaan. Van den ‘native artist’ zelf is verder niets bekend. Loten
zegt van den majoor de Beveren, dat hij behoorde tot ‘the most noble and ancient
family of de Bevere’. Voor de lotgevallen dier collectie zie J.G. Loten in dit deel. B.
is ongehuwd gebleven.
Zie: P.J.v. H o u t e n , Twee natuurliefhebbers der 18de eeuw in Bulletin v.h. Kol.
mus. te Haarlem No. 34 (Amsterd. 1906); d e z e l f d e , Twee natuurliefhebbers der
18e eeuw (vollediger dan het eerste) in Ind. Mercuur van 6 Juni 1905, 13 en 20
Maart 1906; V a l e n t i j n , Oud en Nieuw Oost-Indië, 168-200.
Bartelds

[Beveren, Mr. Gerard van]
BEVEREN (Mr. Gerard v a n ), heer van Strevelshoek, zoon van Willem 1624-72
(dl. III, kol. 114), geb. te Dordrecht 1649, overl. te Batavia 6 Febr. 1690. Na zijn
promotie in de rechten vestigde hij zich als advocaat te Dordrecht, waar hij al spoedig
in de vroedschap werd opgenomen. Die werkkring schijnt hem minder voldaan te
hebben; hij trad althans in dienst der O.I.C., die hem reeds dadelijk den rang van
extra-ord. raad van Indië verleende. Op 2 Februari 1686 vertrok hij op de ‘Oosterland’
met vrouw en dochters. Op 31 Juli ter reede afgehaald door vele
hoogwaardigheidsbekleeders, werd hij 6 Aug. van dat jaar plechtig geïnstalleerd.
Door zijn uitzending in dezen hoogen rang werd afgeweken van den stelregel, vervat
in de patriasche missive van 18 Sept. 1640, ‘dat de principaalste bedieningen in
Indië door ervaren personen, dewelke van trap tot trap opgeklommen zijn, en geen
nieuwelingen, behooren waargenomen en bediend te worden’. Van langen duur is
overiens zijn indische loopbaan niet geweest. Hij heeft er o.a. het ambt van
advocaat-fiscaal en dat van president-schepen van Batavia vervuld.
Hij was reeds op twintigjarigen leeftijd gehuwd met M a r i a H e u s s e n , dochter
van Arnold (zie dit deel). Uit dit huwelijk sproten C o r n e l i a J o h a n n a en
J o h a n n a . De verschijning van deze twee jongedames uit een zeer aanzienlijk
vaderlandsch regeeringsgeslacht was voor die dagen een ware gebeurtenis te
Batavia, waar volgens Nie. de Graaf gewoonlijk slechts die vrouwen heen gingen
‘wier kompas eenige streken miswijzing’ had. De eerste, Cornelia, werd op 27 Oct.
1689 de echtgenoote van den schatrijken vrijburger Jurriaan Beek (kol. 62). Na den
dood van zijn eerste vrouw, hertrouwde van Beveren met A n n a E l i n g , aan welk
huwelijk Dr. David van Hoogstraten een hoogdravenden ‘echtzang’ wijdde. Deze
Anna had een voordochter, gehuwd met Jurriaan's jongeren broer. Gerard van
Beveren's eenige zuster C h r i s t i n a werd de vrouw van J o h a n R e e p m a k e r ,
die bij haar twee zoons kreeg. Zij hertrouwde na diens dood met M i c h i e l v a n
B e v e r e n , zoon van Johan en van Maria Sweerts de Weerd Davidsdr. (dl. III, kol.
110 en S c h o t e l , Uitspanningen, 70, Utr. 1840). Na Gerard's dood is blijkens het
in het rijksarchief aanwezige leenregister van Holland, ‘het ambacht van
Strevelshoek, groot het 16de deel van de landen van Swijndrecht met al zijn
toebehooren, rechten en vervallen, en renten’ bij acte van 11 April 1695 op den
naam van Jurriaan Beek overgegaan. De dordtsche heeren Arent Muys van Holy,
Barthoud van Slingelandt, Joan de Witt, Huibert van de Graaff en Dirk Spruyt waren
hierbij opgetreden als Beek's gemachtigden.
Zie: v a n d e n B e r g , Uit de dagen der Com-
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pagnie (Haarl. 1904); B a l e n , Beschr. van Dordrecht; V a l e n t i j n , Oud en Nieuw
O.-I. IV 1e st. 391.
Bartelds

[Beyer, Huych Adriaensz]
BEYER (Huych Adriaensz) of H u g o B e y e r u s , geb. te Rotterdam in 1579, overl.
te 's Gravenhage in 1631, zoon van A d r i a e n H u y g e n s z B e y e r , burgemeester
van Rotterdam (begr. ald. 31 Oct. 1594). Hij was naast 2 dochters des burgemeesters
eenige zoon. Een zuster van Hugo komt in 1620 voor als gade van S a m u e l
G r u t e r u s (predikant te Delfshaven 1605 tot zijn dood 8 Nov. 1634). De kinderen
van den rotterdamschen burgemeester verkregen in 1620 den eigendom van ‘'t
Ontset van Leyden’, een huis op de noordzijde (oostvierendeel) van de Hoogstraat
staande; dit was vermoedelijk hun geboortehuis.
H.B. werd 17 Dec. 1597 student te Leiden. Proponent geworden, werd hij in 1605
te Hillegersberg beroepen, welke plaats hij in 1612 weer had verlaten. Of hij daartoe
gedwongen werd, of uit eigen beweging vertrok, blijkt niet, maar volgens Kerkelijk
Placcaatboek II, 247 was de plaats in 1612 vacant en moest de gemeente aldaar
van een predikant worden voorzien. In 1617 verschijnt hij weer als predikant te
Schiedam, vanwaar hij twee jaar later naar den Haag vertrok; zijn vertrek uit
Schiedam veroorzaakte aldaar geen geringe zwarigheden (R e i t s m a e n v a n
V e e n , III, 436).
In 1619 beroepen te 's Gravenhage, in de plaats van Ds. Joh. Uitenbogacrt, werd
hij aldaar 12 Mei 1619 bevestigd; in hetzelfde jaar werd hij voor eenigen tijd aan
Utrecht geleend. In 1618 en 1619 behoorde hij tot de commissie om de
remonstrantsche predikanten, die zich niet aan de besluiten der Dordtsche Synode
wilden onderwerpen en de Acte van Stilstand weigerden te teekenen, te schorsen
en af te zetten. Ook was hij in het laatstgenoemd jaar één der drie predikanten, die
aan Oldenbarnevelt in zijn laatste uren godsdienstige vertroosting moesten bieden.
In 1627 woonde Beyerus aan de oostzijde van de Groenmarkt te 's Gravenhage en
staat op het kohier van dat jaar (Die Haghe 1913, bl. 63) vermeld met een vermogen
van ƒ 6000.
In 1620 was hij assessor der zuidholl. synode te Gouda en sloot in 1628 de synode
te Delft met een rede over Psalm CXXXIII. 7 Juni 1630 werd hem toegestaan voor
drie maanden de gemeente te Rotterdam bij leening te bedienen; eenzelfde
vergunning ontving hij 10 Nov. 1630. In de kerkelijke acta der haagsche gemeente
staat 2 November 1631 aangeteekend dat ‘Do Beyerus eenen ruymen tyt in den
Heere ontslapen’ was.
Op 1 Juli 1626 doopte hij den lateren prins Willem II; de rede daarbij uitgesproken
gaf hij in het licht onder den titel: Predicatie over Psalm CXXVII vers 3-5, gedaen 1
Juli 1626 in de Groote Kerk te 's Gravenhaghe, als den doop van den eerstgebooren
o

soon des Prince van Orangiën ghecelebreert wierdt ('s Grav. 1626, 4 , 26 pages).
Beyerus droeg deze uitgave aan den koning van Boheme op.
H. Beyerus is tweemaal gehuwd geweest. Eerst met C o r n e l i a W e r c k e r s ,
bij wie hij twee zoons had, t.w. J o h a n n e s , geb. 1618 en A d r i a n u s , geb. 1620.
Daarna huwde hij (ondertr. 's Grav. 20 Nov. 1622) met M a r i a A d r i a e n s d r .
v a n S c h o o n h o v e n , een jongedochter uit Amersfoort. (Een ongenoemd kind
werd 28 Dec. 1629 in de Kloosterkerk gedoopt.) De tweede vrouw, weduwe
geworden, is in 1633 hertrouwd met den gewezen predikant van Fernambuco,
W i l h e l m u s P i s t o r i u s uit Guliker-
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land afkomstig. Hij vond in 1639 een vaste betrekking als predikant te
Geertruidenberg, is in 1657 weer naar W.-I. vertrokken, doch vermoedelijk op reis
overleden.
Een biografie van den haagschen predikant wordt in géén woordenboek
aangetroffen.
Zie: G l a s i u s , Gesch. Dordsche Synode II, 153, 291; S c h o t e l , Kerkel. Dordr.
I, 311; S c h o t e l , De Winterkoning, 79; F. M u l l e r , Bibl. van Pamfl. no. 2128;
M o l l , Bibl. Gem. 's Gravenh. bl. 115.
Regt

[Beyma, Mr. Coert Lambertus van]
BEYMA (Mr. Coert Lambertus v a n ), geb. te Harlingen 5 Febr. 1753, overl. te
Dronrijp 7 Sept. 1820, was de oudste zoon van J.M. van Beyma (zie beneden) en
F.H. v a n B u r m a n i a . Hoewel zijn vader somtijds met het toevoegsel t h o e
K i n g m a wordt aangeduid, heeft hij dat nimmer gevoerd.
Hij werd reeds in Nov. 1761 naar de kostschool van Brandes te Schoonhoven
gezonden en studeerde van 14 Sept. 1769 tot 1774 te Franeker, daarna tot 1776
te Leiden. In Febr. 1776 werd hij tot volmacht van Oost-Stellingwerf in de Staten
van Friesland gekozen en met het oog daarop verliet hij Leiden om zijn studiën te
Harlingen voort te zetten. Hij had de verkiezing alleen aan zijn familiebetrekkingen
te danken, zijn ouders waren in genoemde grietenij niet gegoed.
In de vergadering der Staten van 19 Nov. 1778 verzette hij zich tegen het
engelschgezinde besluit der Algemeene Staten om slechts convooi met
oorlogsschepen te geven aan naar Frankrijk bestemde schepen, dic geen
oorlogsmaterieel vervoerden. Hij was van oordeel, dat de Staat verplicht is zijn
onderdanen overal te beschermen. In de vergadering van 1 Sept. 1779 werd een
door hem met 6 andere leden tegen de beperking der convooien naar Frankrijk
ingediend voorstel verworpen. Dit gaf den doopsgezinden leidschen predikant F.A.
v a n d e r K e m p , een warm patriot, aanleiding tot het in den aanvang van 1780
in het licht geven onder pseudoniem E.H.J., van een Lierzang aan de vrije Friezen.
Kort daarna maakte van der Kemp zich als de dichter bekend en de hoofdofficier
te Leiden deed hem daarover een proces aan, hij werd evenwel vrijgesproken.
Van Beyma verloor de studie niet uit het oog, hij promoveerde te Franeker 16
Jan. 1780 op stellingen in de rechten. Waar toen en nog veel later een in dat vak
gepromoveerde als Mr. werd aangediend, is het verkeerd, dat men hem dikwijls als
Dr. aanduidt. Een dissertatie over de grietmannen, toen nog niet afgewerkt, kwam
in den loop van het zelfde jaar gereed en werd uitgegeven als boek.
In 1781 werd hij gekozen tot secretaris der grietenij West-Dongeradeel. Hij ging
nu te Ternaard wonen. Ook werd hij volmacht in het bestuur van het waterschap
Vijfdeelen Zeedijken buitendijks.
Friesland betaalde in de uitgaven der generaliteit 11 ½%. Het was volgens de
Friezen billijk, dat het slechts 8 ½% daarin bijdroeg. Nadat de onderhandelingen
over een wijziging in dezen, waarover ook vroeger reeds bezwaren waren geopperd,
in 1782 aanhangig gemaakt waren, werd 8 Mrt. 1783 een commissie van 8 leden,
waaronder van Beyma, naar de Staten-Generaal afgevaardigd om te trachten hierin
verandering te brengen. Zij waren daar van 24 Mrt. tot 22 April. Na veel
onderhandelen werden cerst eenige sommen aan Friesland kwijtgescholden, maar
eerst in 1792 werd de ‘quote’, die reeds sedert 1616 11.5 % bedroeg, op 9.7 %
teruggebracht.
Het werd langzamerhand het streven van van
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Beyma, overal waar hij verkeerde toestanden zag, daarin verbetering te brengen,
en hij heeft dit steeds zonder aanzien des persoons trachten te doen. Hij vatte in
1782 het voornemen op, aan de instelling der ‘premiers’ een eind te maken. Terwijl
in de steden van Friesland meerdere burgemeesters waren, was er in de meeste
steden een onder hen, die door den stadhouder benoemd werd, en om zoo te zeggen
alle macht had. Ten gevolge van aandrang van van Beyma en J.C. Bergsma,
grietman van Franekeradeel, werd 27 Juni 1783 door 8 steden besloten, de keuze
van alle burgemeesters door de vroedschap, die weder door de burgerij gekozen
werd, te doen geschieden. De prins verzette zich niet tegen dit besluit en zoo was
aan dit misbruik op onverwachte wijze een eind gekomen. Anders was het bij
volgende pogingen om misbruiken tegen te gaan. In Friesland was, nog meer dan
in de andere provinciën, alles langzamerhand weder teruggevalten tot den toestand
van voor 1747, toen Willem IV met hulp van het volk over de regenten gezegevierd
had. Omstreeks 1783 heette Willem V nog een volksman, maar na dien tijd sloot
hij zich steeds meer bij de regenten, die de misbruiken, bij welke zij groot geldelijk
voordeel hadden, trachtten te bestendigen, aan.
Het bleek, dat te Franeker de premier L.J.J. Rengers, die tevens gecommitteerde
wegens de steden van de Staten in het mindergetal en commissaris-generaal der
convooien en licenten vanwege de Staten-Generaal bij de admiraliteit in Friesland
was, in laatstgenoemde qualiteit gezworen had, geen betrekking in dienst van
provincie of stad te zullen aannemen. Op aandrang van van Beyma werd een proces
tegen Rengers wegens meineed begonnen, maar zóó groot was de saamhoorigheid
der machthebbenden, zelfs der rechters, dat het gerechtshof van Friesland zijn eisch
ontzegde.
Sedert Juli 1783 werden te Leeuwarden en te Dokkum op instigatie van van
Beyma vrijwillige wapenoefeningen gehouden. Zij werden toen nog niet, althans
niet stelselmatig, door de oligarchie tegengewerkt. Reeds kort daarna kwamen er
conflicten voor in die steden, waar de bestaande schutterij oranjegezind was, en
zich tegenover het vrijkorps stelde. Ook door deze geschillen werd sedert Juni 1784
de breuk tusschen van Beyma en de groote meerderheid der regenten volkomen.
Hij trachtte te bewerken, dat de vrijkorpsen van de verschillende steden en dorpen
van Friesland zich vereenigden en daarvoor werd op 12 Jan. 1785 een vergadering
te Leeuwarden gehouden, waarin besloten werd, dat zij zich nimmer zouden laten
gebruiken om een anderen regeeringsvorm dan een op de constitutie des lands
gegronden in te voeren. De aristocratie begon in te zien, hoegevaarlijk voor haar
macht deze vrijkorpsen konden worden en op 25 Sept. 1786 werd door de Staten
aan de exercitiegenootschappen verboden, zich te verbinden en verder het
rondloopen met rekesten ter onderteekening verboden. Daar zij nog te weinig
georganiseerd waren en zelfs in groote deelen van het platteland niet waren
opgericht, was hiermede aan de actie van van Beyma een zware slag toegebracht.
Op 19 Maart 1786 protesteerde hij tegen een reglement, door de Staten voor de
regeering van Leeuwarden vastgesteld.
Voorstellen van van Beyma om een onderzoek naar de misbruiken in het
staatsbestuur van Friesland in te stellen werden in Mei en Sept. 1786 door de Staten
verworpen. Ook werd, om het aanschaffen van wapenen door de vrijkorpsen
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tegen te gaan, op 25 Mei van dat jaar een verbod van invoer van oorlogs-ammunitie
in Friesland vastgesteld.
In Oct. 1786 werd te Franeker een burgersociëteit opgericht. Daar heerschte een
Patriotsche geest en vele hoogleeraren, waaronder verscheidene warme Patriotten,
en studenten waren lid dezer sociëteit en ook van het vrijkorps. Nadat de
hoogleeraren, die lid der sociëteit waren, 15 Maart 1787 een memorie tot hun
verdediging hadden ingeleverd en na een onderzoek door curatoren, werd het
lidmaatschap van sociëteit en vrijkorps door de Staten 12 Mei d.a.v. aan de
hoogleeraren verboden.
Van Beyma, die hoopte op de hulp der Patriotten, deed in de eerste dagen van
Aug. 1787 een reis naar Amsterdam. Behalve in de groote steden, in het bijzonder
's Gravenhage en Rotterdam, was men daar in dezen tijd veelal patriotsch gezind.
Op 6 Aug. werd een groote vergadering te Amsterdam gehouden, waar hem
geldelijke steun beloofd werd, terwijl een te Utrecht gezagvoerenden Rijngraaf,
Frederik van Salm-Grumbach, bevolen werd, eenige officieren manschappen naar
Friesland te zenden. Op 11 Aug. werd den procureur-generaal door de Staten gelast,
een vervolging tegen de leden der minderheid, wier hoofd van Beyma was, in te
stellen en tegen hem werd een bevel van gevangenneming uitgevaardigd. Als
tegenmaatregel werd nu door de minderheid, die te Franeker bijeengekomen was,
besloten, deze stad in staat van verdediging te brengen. Als hoofd der nu naar
Franeker gestroomde vrijkorpsen, die te zamen ongeveer 2000 man telden, werd
de grietman van Hemelumer Oldefaard A.J.C. de Bere, oud-militair, benoemd.
Op 29 Aug. werd de burgemeester van Franekeradeel, Bergsma, gevangen
genomen, maar denzelfden dag vrijgelaten. Op 3 Sept. werd de burgemeester van
Franeker Rengers afgezet en H. Tuinhout als zoodanig benoemd. Op 11 d.a.v.
begon een veroveringstocht, waarbij Sneek, Workum, Staveren en de Lemmer bezet
werden. Wellicht zou van Beyma nog meer successen te boeken gehad hebben,
als niet ten gevolge van de aanhouding van de gemalin van Willem V bij Haastrecht
op 28 Juni de Koning van Pruisen besloten had, zijn zwager in zijn macht te
herstellen.
Het pruisische leger trok onder den hertog van Brunswijk op 13 Sept. ons land
binnen en de beloofde fransche hulp bleef uit. Reeds spoedig werd Utrecht door
den bevelhebber graaf Frederik van Salm-Grumbach ontruimd en op 23 d.a.v. werd
namens van Beyma in de kerk van Franeker bekend gemaakt, dat het Patriotsche
leger zich op Staveren zou terugtrekken. Daar verliep het geheel en van Beyma
vertrok 24 Sept. naar Amsterdam. Als kantoorbediende vermomd, vertrok hij, toen
de Pruisen ook daar 8 Oct. binnentrokken, naar Antwerpen en kort daarna naar
Brussel. Zijn gezin voegde zich daar bij hem. Zij bleven ook hier slechts kort. Daar
hem ter oore gekomen was, dat de fransche regeering, die zich verweet de Patriotten
niet te hebben bijgestaan, het voornemen had, de vluchtelingen financieel te helpen,
begaven zij zich naar Parijs. Op de fransche staatsbegrooting voor 1788 is hiervoor
829000 livres (fr.) uitgetrokken, zelfs in 1792 werd nog een zeer groote som voor
dit doel betaald. Nadat de regeering St. Omer, waar een kazerne voor hen
beschikbaar gesteld werd, voor hun verblijf had aangewezen, kwamen zij 25 Jan.
1788 aldaar aan. Onder het toezicht van den graaf de St. Priest en kort daarna van
den markies d'Osmond werd van
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Beyma tot ‘commissaire général des réfugées hollandais’ benoemd, en met de
uitkeeringen aan de uitgewekenen belast; zij kregen naarmate hunner vroegere
welgesteldheid 40 à 8 fr. per week. J. Valckenaer (dl. I, kol. 1509) werd tot zijn
secretaris of zijn mede-commissaris (dit is onzeker) benoemd.
Op 28 Nov. 1787 werd van Beyma voor het friesche gerechtshof ingedaagd en
kort daarna werd hij bij vonnis van dat hof bij verstek voor eeuwig uit die provincie
gebannen en zijn goederen verbeurd verklaard. De contra-revolutie heeft in Friesland
hevig gewoed; wie men van de Patriotten in handen kon krijgen, werd tot lijfstraffen
veroordeeld en zij bekwamen hooge geldboeten en werden verbannen. Men ging
zoover om aan Franeker den rang van stad te ontnemen en de stadspoorten en
hekken af te breken.
Spoedig kwam er hevig verschil tusschen van Beyma en Valckenaer.
Laatstgenoemde nam reeds 12 Febr. ontslag. Hij ging wonen te Watten, waar Blok
(kol. 123), Daendels (dl. I, kol. 665) en Fijnje (dl. I, kol. 906) ook woonden.
De opvolger van d'Osmond, Collignon, verzocht van Beyma om verantwoording
en het bleek, dat er fr. 3600 (misschien meer) te kort kwam. Het gevolg was, dat
van Beyma 1 Juli 1788 ontslag als commissaris bekwam. Daar de uitgewekenen te
St. Omer niets uitvoerden, werd te Grevelingen door de regeering een groot terrein
ter beschikking gesteld, en langzamerhand werden zij (er waren er te St. Omer in
het geheel 2500, waaronder 1800 vrouwen en kinderen) daarheen gezonden; in
Febr. waren er reeds 500 à 600. Van Beyma was tegen dezen, toch zoo
begrijpelijken, maatregel. Hierover en over verdere verschillen van inzicht ontstond
een onverkwikkelijke strijd tusschen van Beyma en Valckenaer. Den eerste werd
o.a. verweten, dat hij samenwerkte met F. Rant, vroeger lid der vroedschap van
Heusden, een onbetrouwbaren dronkaard. In Dec. 1791 werd te Watten een Société
des amis de la constitution opgericht, van welke Valckenaer de eerste voorzitter
was. Daar tegenover richtte van Beyma te St. Omer een Société des montagnards
op. Maar van deze splitste zich een Société des sans-culottes bataves af, die 6 Oct.
1793 Collignon aanklaagde wegens misbruik van macht. Onderwijl kwamen er van
weerszijden brochures uit, waarin van Beyma en Valckenaer elkander aanklaagden.
De ‘sans-culottes’ kregen gedaan, dat van Beyma wegens gebrek aan ‘civisme’
gevangen genomen en naar Parijs gevoerd werd. Eerst in het laatst van 1794 werd
hij vrijgelaten.
In het laatst van Jan. 1795 keerde hij in Nederland terug. Hij was met ongeveer
20 lotgenooten bij het fransche leger te Kampen, toen daar 3 Febr. een deputatie
uit de friesche Staten, bestaande uit J.S.G. Juckema van Burmania Rengers (dl. III,
kol. 1066), R.L. van Andringa de Kempenaer en W.A. van Haren, aankwam om over
de overgave van Friesland te onderhandelen. Hij stelde aan den aldaar
commandeerenden generaal Daendels voor, de beide eersten (den derde, hoewel
prinsgezind, kende hij als een eerlijk man) als gijzelaars gevangen te nemen, doch
deze achtte zulks tegen de gebruiken van den oorlog. Door de commissie werd
beloofd, dat alle vonnissen tegen de verbannenen vernictigd zouden worden en dat
het den Patriotten zou vrij staan, zich te wapenen. Op 10 Febr. trokken dezen plechtig
Franeker binnen, waar zij werden toegesproken door Mr. J. Scheltema (dl. II, kol.
1274), die reeds in 1789 vergunning bekomen had om terug te keeren.
In Febr. 1795 werden 59 provisioneele represen-
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tanten van Friesland ter vervanging der Staten aangewezen. Een hunner was van
Beyma. De eerste vergadering was op 19 Febr., maar daar hij nog zaken in Frankrijk
had af te wikkelen, nam hij eerst 28 Mrt. zitting. Hij was van 2 tot 15 Apr.
vice-president, van 16 tot 29 d.a.v. president dezer vergadering.
Op 19 Mei 1795 Werd hij benoemd tot advocaatfiskaal van de convooien en
licenten en de middelen te water in dienst van het departement van Marine. Hij ging
daarvoor te Harlingen wonen. De intermediaire Staten besloten, dat hij toch hun
medelid mocht blijven, maar toen er 16 Juni d.a.v. regelmatige verkiezingen voor
dat lichaam werden gehouden, verzocht van Beyma, voor dit lidmaatschap niet in
aanmerking te komen.
Hetzelfde was het geval, toen men hem het volgende jaar tot lid der Nationale
vergadering wilde kiezen, maar hij werd nochtans 20 Mrt. 1796 in het district Ferwerd
gekozen. Op 17 Mei d.a.v. werd een tegen zijn verkiezing gemaakt bezwaar in die
vergadering behandeld. Zijn boedel was namelijk nog onder curateele en aan zijn
schuldeischers overgelaten, doch niet voldoende bevonden om al hun vorderingen
te betalen. Men overwoog evenwel, dat zijn slechte financieele omstandigheden
het gevolg waren van zijn patriotsch optreden in 1787 en liet hem ter vergadering
toe. De door hem ingediende verontschuldiging, dat hij niet bekwaam genoeg was,
werd door de vergadering niet aangenomen, en hij nam 17 Juni zitting. De eerste
maal verscheen hij daar in een rood vest. Hieruit is reeds te zien, dat hij nog steeds
met hart en ziel republikein was. Hij was unitaris, maar wanneer de dooreenmenging
der schulden van de verschillende provinciën ter sprake kwam, stelde hij zich op
een friesch standpunt, dat eenigszins federalistisch was.
Op 25 Aug. 1796 verzette hij zich er tegen, dat men tal van Oranjemannen een
groot pensioen had toegekend, terwijl vele in 1787 uitgewekenen, die nu reeds 9
jaren gebrek leden, niet geholpen werden. Hij achtte het ook verkeerd, dat men vele
oranjegezinde officieren niet uit het leger verwijderde. Zijn voorstellen werden in
handen eener commissie gesteld, maar een besluit dienaangaande is niet genomen.
Op 24 Nov. 1796 verzette hij zich op hevige wijze tegen de door de commissie van
21 leden ontworpen constitutie. In Febr. 1797 stelde hij voor, dat zij, die aandeelen
in buitenlandsche fondsen hadden, geen lid van het Uitvoerend bewind zouden
mogen zijn. Dit voorstel is verworpen. Op 24 April 1797 deed hij het voorstel om
geen autonomie aan de departementale besturen toe te kennen dan voor zooveel
betrof het maken van statuten, reglementen en ordonnantiën van politie, economie
en financiën. Ook dit werd verworpen. Op 11 Mei 1797 sprak hij over de afspraken
in de vergadering tot benoeming van een voorzitter. Op 17 Mei d.a.v. stelde hij voor,
de amalgamatie der schulden, waartoe 2 Dec. 1796 besloten was, en de nieuwe
territoriale indeeling, waartoe nog niet besloten was, slechts in te voeren als
daarmede invoering van gelijke lasten gepaard ging. Op 30 Mei 1797 werd, nadat
5 maanden besteed waren aan de discussie daarover, het ontwerp der nieuwe
constitutie in de Nationale vergadering, nadat het vele wijzigingen ondergaan had,
aangenomen. Dadelijk verklaarde van Beyma, dat hij zich met alle kracht bij het
volk, hetwelk over de constitutie zou moeten stemmen, tegen de aanneming zou
verzetten, als te weinig in unitarischen geest.
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Met Pieter Vreede en 10 anderen zond hij in Juli 1797 een circulaire aan een aantal
clubs in Nederland, waarin op heftige wijze op verwerping werd aangedrongen.
Werkelijk hinkte dit ontwerp op twee gedachten en bij de volksstemming van 8 Aug.
1797 werd het met groote meerderheid verworpen.
Op 2 Aug. 1797 waren er nieuwe verkiezingen voor de Nationale vergadering.
Die in het district Ferwerd, waar van Beyma aftrad, werd ongeldig verklaard wegens
daarbij voorgekomen onregelmatigheden, maar hij werd in het district Drachten tot
lid en in het district Berlikum tot eersten plaatsvervanger gekozen, terwijl de daarvoor
gekozene voor een ander district optrad. Van Beyma trad ingevolge loting voor
Berlikum op.
Van 1 Sept. tot 10 Oct. d.a.v. was hij een der vier secretarissen van de Nationale
vergadering.
o

Op 20 Sept. 1797 stelde hij in deze vergadering voor: 1 . een algemeene
feestviering te houden naar aanleiding van den staatsgreep, op 4 Sept. te voren te
o

Parijs uitgevoerd en waarbij de Koningsgezinden ten onder gebracht waren; 2 . het
uitgeven van rijkswege van een geschrift, waarin de intriges in Frankrijk vóór dien
staatsgreep en die in de Nederlandsche Nationale vergadering vóór de jongste
o

verkiezingen den volke uitgelegd zouden worden; 3 . een aanschrijving te richten
tot alle provinciale en stedelijke besturen, met bevel een wakend oog te houden op
o

allen, die een stadhouderlijk of aristocratisch bestuur wilden invoeren; 4 . een bevel
aan alle ambtenaren uit te vaardigen om een eed af te leggen, waarin eeuwige haat
aan het stadhouderschap, de aristocratie en de regeeringloosheid gezworen werd.
Het voorstel werd aan een commissie in handen gegeven, die twee maanden later
rapport daarover uitbracht, maar het is niet tot behandeling ervan gekomen.
Op 19 Jan. 1798 deed hij opnieuw een voorstel. dat de leden op 21 d.a.v. (den
verjaardag van het ter dood brengen van Lodewijk XVI) een eed in bovenstaanden
zin zouden afleggen. Dit voorstel vond toen weinig instemming, maar de staatsgreep
van 22 Jan. was in denzelfden geest, en toch was van Beyma een der 28 leden,
die toen gevangen genomen werden. Hij en 21 anderen werden eerst op de
Voorpoort in den Haag, daarna sedert 3 Febr. op het Huis ten Bosch gevangen
gezet. De reden dezer strenge behandeling is te zoeken in zijn handelingen als
advocaat-fiskaal te Harlingen. Zijn medelid in de Nationale vergadering, Mr. J.
Scheltema (dl. II, kol. 1274), deelde in de zitting van 27 Oct. 1797 mede, dat van
Beyma als zoodanig in het algemeen gematigd was opgetreden, hetgeen hij loffelijk
achtte, maar dat hij in zijn zachtmoedigheid omtrent daden van bekende
oranjegezinde ambtenaren veel te ver gegaan was. Hij bood aan, deze zijne meening
met bewijzen te staven. Er ontstond onder de leden een hevige beweging. Vreede
en verscheidene andere leden eischten van den voorzitter H. Gevers, dat hij den
spreker het woord zou ontnemen, en dit geschiedde nadat Scheltema nog eenigen
tijd doorgesproken had. Hij is niet aan de bewijzen toegekomen.
Waarschijnlijk heeft Vreede, toen hij eenmaal wist, dat Scheltema's beweringen
juist waren, iets hetgeen te verwonderlijker was, omdat van Beyma tot den laatsten
dag vóór den staatsgreep door niemand in radicalisme overtroffen werd, hem daarom
met de gematigde en federalistische leden voor gevangenneming aangewezen.
Misschien was ook de reden, dat hij zich steeds hevig verzet had tegen de instelling
van een
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uit 5 leden bestaand Uitvoerig bewind. Dit was voor van Beyma wel zeer verdrietig,
daar hij reeds van 1787 tot 1795 zoo veel voor de zaak der Patriotten gearbeid en
geleden had. Nog erger maakte Vreede het door te bevelen, dat in een kamer
opgesloten werden van Beyma en Vreede's zwager Mr. H. van Castrop, met wien
van Beyma in de Nationale vergadering heftige geschillen gehad had. Het kwam
evenwel anders uit dan Vreede gedacht had, daar zij ten gevolge van den
dagelijkschen omgang een innige vriendschap sloten.
Na den staatsgreep van 12 Juni 1798 werd van Beyma, tegen wien nu weder zijn
radicalisme een bezwaar was, nog 4 weken langer dan bijna al zijn lotgenooten
gevangen gehouden. Echter mocht hij sedert 14 Juli op het buitenverblijf zijns vaders
Heremastate te Weidum, gemeente Baarderadeel, vertoeven, een gevangenschap,
die dus niet zeer zwaar was. Op 11 Aug. d.a.v. kwam hij geheel vrij.
Hij was nu geheel afkeerig van de politiek geworden en werd in Aug. 1798 weder
advocaatfiscaal te Harlingen gelijk vóór 22 Jan. te voren. Gelukkig, dat zijn vader
nog leefde, daar zijn eigen fortuin en dat zijner vrouw gedurende de lange jaren van
buitenlandsch verblijf geheel waren ingeboet en hij nog groote schulden had. Hij
ging weder te Harlingen wonen en oefende daar ook de advocatenpraktijk uit.
Toen Lodewijk Bonaparte koning werd, nam hij, omdat hij niet onder een koning
wilde dienen, in Juni 1806 ontslag uit zijn betrekking en vestigde hij zich op
Heremastate. Hij bleef verder ambteloos. Alleen verkozen de eigenerfden van de
grietenij Barradeel hem 2 Juni 1817 tot lid der Provinciale Staten van Friesland en
nam hij die benoeming aan. Hij bleef dit tot zijn overlijden.
Hoewel hij zijn geheele leven een hevig republikein en Patriot is geweest, is zijn
eerlijkheid (welke bij verscheidene leiders ver te zoeken was) zelden in twijfel
getrokken.
Volgens Mr. C.L. V i t r i n g a , Staatkundige geschiedenis der Bataafsche Republiek
1e. ged., blz. 84, was hij ‘een man van veel verstand en kunde, en vlug en
stoutmoedig redenaar, maar die zijne hartstogten niet meester was en niemand,
van welke partij ook, ontzag, zelfs zijn eigen broeder niet, met wien hij in onmin was.
Veelal hatelijk, bits, personeel, ja insolent in zijne uitlatingen, was hij bij weinigen
bemind, bij velen gevreesd.’ De omstandigheden zijn hem bijna altijd ongunstig
geweest, en zelfs in de eerste jaren der Bataafsche Republiek, toen men gemeend
zou hebben, dat hij in Friesland bijna in alle districten in de Nationale vergadering
gekozen zou worden, was dit alleen in het district Ferwerd, waar hij gewoond had,
het geval. Daarbij moet evenwel bedacht worden, dat hij geen verkiezing wenschte,
een bewijs van groote zelfkennis. Intusschen, eenmaal lid, was hij met hart en ziel
volksvertegenwoordiger.
Hij schreef: Tractatus de grietmannis (Franeker 1780); Apologie of verantwoording
(St. Omer 1792), een antwoord op een geschrift van J. V a l c k e n a e r , Bundel van
bewijsstukken tegen C.L. van Beyma (Leiden 1792); een brochure in antwoord op
een geschrift van zijn broeder E.M. van Beyma (Leeuwarden 1796).
Hij huwde 4 Dec. 1780 A u k j e v a n P o u t s m a , dochter van een burgemeester
van Dokkum, geb. 19 Oct. 1749, overl. 21 Oct. 1810, bij wie hij 2 zonen had, die
beiden beneden behandeld worden.
Zijn portret is gegraveerd o.a. door R. Vinkeles, A. Hulk.
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Zie over hem: W.W. v a n d e r M e u l e n , Coert Lambertus van Beyma, een bijdrage
tot de kennis van Frieslands geschiedenis tijdens den Patriottentijd (dissertatie;
Leeuwarden 1894).
Een lijvig dossier familiepapieren, vooral over hem, berust op het Rijks archief te
Leeuwarden.
Ramaer

[Beyma, Mr. Eduard Marius van]
BEYMA (Mr. Eduard Marius v a n ), geb. te Harlingen 6 Juni 1755, overl. te Zweins,
gemeente Franekeradeel, 6 Aug. 1825, was de tweede zoon van J.M. van Beyma
(zie beneden) en F.H. van B u r m a n i a . Hij studeerde te Franeker, waar hij 28 Aug.
1772 werd ingeschreven. Hoewel hij daar zeer waarschijnlijk in de rechten
gepromoveerd is, is in het archief der franeker hoogeschool hieromtrent niets
aangeteekend.
Hij zette zich te Harlingen als advocaat neder en werd in 1784 door het bestuur
van die stad tot volmacht in de Staten van Friesland gekozen. In 1786 werd hij lid
van Gedeputeerde Staten. Hij stemde geregeld als zijn broeder C.L. van Beyma
(zie boven), maar ging niet met hem naar Franeker toen hij zich met zijn volgelingen
afscheidde van de Friesche Staten. In het najaar van 1787 werd hij wel uit zijn
betrekkingen gezet, maar hij werd niet gerechtelijk vervolgd.
Na de omwenteling in 1795 werd hij 19 Febr. tot een der beide secretarissen van
het intermediair bestuur van Friesland gekozen. Bij de eerste regelmatige
verkiezingen voor dat bestuur werd hij 16 Juni d.a.v. tot lid gekozen, maar hij nam
deze benoeming niet aan, daar hij gekozen was tot secretaris van de toen ingestelde
commissie waarnemende de zaken van het college, welke commissie ongeveer
gelijk stond niet de vroegere en latere Gedeputeerde Staten.
Van 26 Jan. tot 10 Febr. en daarna sedert 22 Febr. 1796 was hij naar Groningen
uitgeweken, wegens het gedurende dien tijd in Friesland heerschende radicale
schrikbewind. Hij had toen hooggaand verschil met bovengenoemden broeder, dat
zoover ging, dat hij een te Groningen uitgegeven hatelijke brochure tegen hem
schreef, waarop deze in een te Leeuwarden uitgegeven brochure niet minder hatelijk
antwoordde.
Niettegenstaande den invloed van het radicale bewind en de door hetzelve overal
opgerichte comité's van waakzaamheid werd van Beyma 20 Mrt. 1796 gekozen tot
tweeden plaatsvervanger van het in het district Dokkum gekozen lid der Nationale
vergadering. Daar de gekozene en de eerste plaatsvervanger voor andere districten
optraden, werd van Beyma als lid aangewezen. De friesche regeering deelde in
een brief van 10 Apr. 1796 aan de Nationale vergadering mede, dat van Beyma
onwaardig was om lid te worden, en het lid Kuiken deelde als reden daarvoor mede,
dat van Beyma in den aanvang van 1796 zijn post als afgevaardigde naar de
Algemeene Staten gedurende 4 dagen had verlaten. Door den invloed van de 6
radicale leden der Nationale vergadering werd de validatie zijner verkiezing telkens
weder uitgesteld. Hij kon dientengevolge cerst 23 Dec. d.a.v. zitting nemen. En het
advies der commissie was nog voor niet-toelating. Voor zijn toelating werd evenwel
in het midden gebracht, dat het radicale friesche bestuur beschuldigingen tegen
hem had ingebracht, in het bijzonder de boven gememoreerde, dat hij zonder order
zijn post verlaten kon, maar dat omtrent dit delict de rechterlijke macht te beslissen
had en gedurende vele maanden, sedert zijn verkiezing verloopen, niet van een
aanhangig gemaakt proces gebleken was.
In tegenstelling met zijn broeder was hij fede-
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ralist, maar in zijn optreden was hij zeer gematigd. Op 2 Aug. 1797 werd hij in het
district Harlingen tot plaatsvervangend lid der Nationale vergadering gekozen, en
daar de gekozene voor een ander district optrad, nam hij, nu onmiddellijk, zitting.
Op 15 Oct. d.a.v. werd hij door zijn medeleden gekozen tot een der 21 leden van
de tweede commissie tot het ontwerpen eener constitutie. Hij nam nu geen deel
aan de discussiën der Nationale vergadering. Er werden op 22 Jan. 1798 slechts
3 van de leden van genoemde commissie gevangen genomen tegen 25 van de
leden der vergadering. Wellicht hierdoor ontkwam hij aan dat lot. Hij had den
volgenden dag de zwakheid, de verklaring van afkeer van het stadhouderschap,
het federalisme, de aristocratie en de regeeringloosheid te teekenen. Daardoor bleef
hij bij de samenstelling der constitueerende vergadering lid. Op 26 Jan. werd hij tot
lid van de commissie voor de financiën benoemd. Op 4 Mei 1798 werd hij door zijn
medeleden tot lid der toen ingestelde Tweede (= onze Eerste) Kamer gekozen.
Tusschen de beide broeders bleef de in 1796 ontstane heftige oneenigheid nog
bestaan. Zij werd eerst vele jaren later bijgelegd.
Na den tweeden staatsgreep van 12 Juni 1798 behoorde van Beyma niet tot de
uitverkorenen, die deel mochten nitmaken van het intermediair vertegenwoordigend
lichaam, maar hij werd 21 Juni aangewezen als een der 10 leden van het voorloopig
bestuur van Friesland. Hij nam als zoodanig ontslag, toen hij op 15 Juli d.a.v. in het
district Harlingen tot lid van het definitief vertegenwoordigend lichaam der Bataafsche
Republiek werd gekozen. Bij zijn periodieke aftreding op 30 Mei 1799 herkozen,
nam hij deze benoeming niet aan. Daarvoor werd hij tot verlies van zijn stemrecht
en van de benoembaarheid tot regeeringsambten gedurende 5 jaren veroordeeld.
Na den derden staatsgreep van 19 Sept. 1801 had dit vonnis geen rechtskracht
meer, en werd aan van Beyma het ontwerpen van een regeling van het
departementaal bestuur van Friesland opgedragen. In Mei 1803 werd hij benoemd
tot lid en secretaris der rekenkamer van Friesland.
Op 18 Mei 1804 werd hij in het departement Friesland tot lid van het Wetgevend
lichaam gekozen. Hij bleef dit tot 6 Mei 1805, toen Schimmelpenninck een slechts
uit 19 leden bestaand Wetgevend lichaam instelde, waarin van Beyma niet werd
opgenomen. Intusschen werd hij op 19 Juli d.a.v. met ingang van 1 Aug. benoemd
tot lid van den raad van financiën van het departement Friesland. Dit duurde tot 8
Mei 1807, toen koning Lodewijk de besturen der departementen op fransche wijze
reorganiseerde. Hij werd toen tot assessor in genoemd departement benoemd,
maar nam deze benoeming niet aan.
Eerst na onze bevrijding nam hij weder een betrekking aan, en wel die van
grietman van Franekeradeel, waartoe koning Willem I hem 29 Juni 1816 benoemde.
Hij bleef dit tot zijn overlijden.
Hij had zich gevestigd op Kingmastate bij Zweins. Het ook aan hem behoorende
Dekamahuis te Franeker liet hij na aan de grietenij, wier hoofd hij was. De helft
daarvan werd bestemd voor raadhuis, de andere helft werd een koffiehuis.
Hij was ongehuwd.
Men krijgt van van Beyma den indruk, dat hij een zwak man was, die het goede
wilde, maar zich in tegenstelling met zijn energieken broeder, dikwijls door vrees
het leiden.
Ramaer

[Beyma, Julius Matthijs van]
BEYMA (Julius Matthijs v a n ), geb. te Metslawier, gemeente Oost-Dongeradeel 16
Oct. 1727,
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overl. te Franeker 8 Febr. 1808, was de zoon van Coert van Beyma en P e t r o n e l l a
v a n I d s i n g a . Hij wordt naar zijn eigendom Kingmastate te Zweins, gemeente
Franekeradeel somtijds met het toevoegsel thoe Kingma genoemd. Reeds in 1742
werd hij tonnenmeester te Harlingen en in 1748 volmacht ten landdage van Friesland
en secretaris der admiraliteit te Harlingen. Hij woonde op Heremastate te Weidum,
gemeente Baarderadeel, in deze buurt had hij groote bezittingen. Dit kwam later
zijn oudsten zoon (zie boven) zeer te stade.
Hij liet zich niet in met de troebelen van 1787, en bleef tot de omwenteling van
Jan. 1795 in zijn betrekkingen. In Febr. 1795 werd hij aangewezen als lid van het
provisioneel provinciaal bestuur van Friesland, maar hij heeft als zoodanig geen
zitting genomen. Ook voor zijn overige betrekkingen heeft hij wegens zijn leeftijd
omstreeks dezen tijd bedankt.
Hij huwde in 1751 F o k e l H e l e n a v a n B u r m a n i a , geb. 23 Mei 1728, overl.
19 Juli 1801, bij wie hij 2 zonen had, die voorgaan.
Ramaer

[Beyma, Petrus Johannes van]
BEYMA (Petrus Johannes v a n ), geb. te Ternaard, gemeente West-Dongeradeel,
13 Juni 1783, overl. te Leeuwarden 25 Aug. 1830, was de tweede zoon van Mr.
C.L. van Beyma (zie boven) en A. v a n P o u t s m a .
Zijn opvoeding heeft door het verblijf zijns vaders in het buitenland veel geleden.
Hij heeft sedert 1803 een aan zijn grootvader behoorende steenbakkerij te Zweins,
gemeente Franekeradeel, beheerd. Deze ging in 1808 aan zijn vader, in 1820 aan
hem in eigendom over.
Hij werd 29 Aug. 1814 benoemd tot lid der provinciale staten van Friesland voor
de eigenerfden van Franekeradeel, en 5 Juli 1828 door zijn medeleden tot lid van
Gedeputeerde Staten dier provincie gekozen. Zijn dood op nog niet hoogen leeftijd
werd zeer betreurd.
Hij huwde 18 Sept. 1808 G e e r t r u i T r i p , geb. 23 Mrt. 1785, overl. 3 Jan. 1865,
bij wie hij, behalve 2 jong gestorven kinderen, 3 zonen en 4 dochters had. Nadat
hun oom J.M.v. B.t.K. (die volgt) in 1842 in den adelstand verheven was, hebben
die zonen en dochters dit ook aangevraagd en in hetzelfde jaar verkregen.
Ramaer

[Beyma Thoe Kingma, jhr. Julius Matthijs van]
BEYMA THOE KINGMA (jhr. Julius Matthijs v a n ), geb. te Ternaard
(West-Dongeradeel) 25 Sept. 1781, overl. te Zweins (Franekeradeel) 14 Sept. 1847,
was de oudste zoon van C.L. van Beyma (zie boven) en A. v a n P o u t s m a . Hij
volgde met zijn moeder zijn vader naar St. Omer in 1788, en keerde met hen in
1795 naar Friesland terug. Hij werd 12 Juni 1800 te Franeker als student
ingeschreven, maar heeft de studie aldaar niet voltooid. Hij werd 29 Juni 1806
benoemd tot ontvanger der convooien en licenten, der onbeschrevene middelen,
van de turf, het klein zegel en de registratie te Workum, en bleef dit tot 21 Oct. 1811,
toen hij maire van Tjum werd. In 1814 werd hij benoemd tot vrederechter in het
kanton Hindeloopen, en ging toen weder te Workum wonen.
In Juni 1820 werd hij lid der commissie van landbouw in Friesland. Hij werd te
Workum lid van den Raad, en werd 1 Juni 1824 door zijn medeleden gekozen tot
lid der Provinciale Staten van Friesland.
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In 1825 werd hij in plaats van zijn oom E.M.v. Beyma (zie boven) benoemd tot
grietman van Franekeradeel en zette zich daarvoor neder op het hem door dezen
gelegateerde buitengoed Kingmastate onder Zweins. Bij zijn aftreding met ingang
van Juli 1827 verzocht hij, te Workum
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niet voor herkiezing als statenlid in aanmerking te komen, maar nu werd hij als
zoodanig 1 Juni 1827 gekozen in liet plattelandsdistrict Dronrijp. Hij bleef dit tot hij
bij zijn aftreding met Juli 1843 verzocht, niet voor een herkiezing in aanmerking te
komen. Tot zijn overlijden is hij grietman gebleven.
In 1842 werd hem de titel jonkheer toegekend. Naar de door hem bewoonde
buitenplaats noemde hij zich thoe Kingma, gelijk zijn gelijknamige grootvader reeds
gedaan had. Daar zijn broeder P.J. van Beyma voor die toevoeging geen reden
vond, is sedert de onderscheiding tusschen de takken van Beyma met en zonder
thoe Kingma blijven voortduren.
Hij huwde 29 Juni 1806 A g a t h a W i l h e l m i n a v a n V o s s , geb. 24 Mrt.
1784, overl. 12 Aug. 1861, bij wie hij 4 zonen had.
Ramaer

[Beyma Thoe Kingma, jhr. Mr. Sybrand Willem Hendrik Adriaan
van]
BEYMA THOE KINGMA (jhr. Mr. Sybrand Willem Hendrik Adriaan v a n ), geb. te
Workum 21 Oct. 1812, overl. te Leeuwarden 9 Aug. 1877, was de derde zoon van
Julius Matthijs v.B.t.K. (die voorgaat) en A g a t h a W i l h e l m i n a v a n V o s s .
Hij studeerde aan het athenaeum te Franeker, waar hij 22 Apr. 1830, en daarna
aan de hooge school te Leiden, waar hij 18 Juni 1832 werd ingeschreven, en
promoveerde te Leiden 16 Nov. 1835 op een dissertatie, getiteld Historia ordinum
Frisiae a Carolo V usque ad ejuratum Philippum II 1515-1581. Hij werd advocaat
te Leeuwarden en werd 16 Sept. 1838 benoemd tot rechter in de
arrondissements-rechtbank te Leeuwarden. Op 18 Oct. 1860 werd hij benoemd tot
president van dat college.
Op 2 Febr. 1853 werd hij in het kiesdistrict Leeuwarden gekozen tot lid van de
Provinciale staten van Friesland, maar, daar hij met ingang van Juli d.a.v. periodiek
aftrad, werd hij, die van liberale beginselen was, ingevolge de Aprilbeweging op 10
Mei 1853 niet herkozen. Eenige jaren later, 10 Mei 1859, werd hij in het kiesdistrict
Dokkum opnieuw gekozen. Op 15 Oct. 1863 werd hij, ook te Dokkum, gekozen tot
lid van de Tweede Kamer. Hij vond hierin aanleiding, in Dec. d.a.v. ontslag als lid
der Staten te nemen.
Hij was een geacht lid der liberale partij, die evenwel niet op den voorgrond trad.
Een bijzonderheid omtrent hem is, dat bij de plechtige opening der Kamers in Sept.,
als de andere leden in hun galakostuum als kamerlid die plechtigheid bijwoonden,
hij in het galakostuum van president der rechtbank verscheen. Hij vond het, gezien
de mogelijkheid eener niet-herkiezing, dwaasheid, een kostuum van kamerlid aan
te schaffen.
Daar hij niet sterk van gestel was, en de dubbele betrekking van kamerlid en
president hem op den duur te zwaar viel, verzocht hij bij zijn periodieke aftreding
tegen Sept. 1873 niet meer voor kamerlid in aanmerking te komen. Op 24 Juni 1873
werd hij vervangen.
Hij huwde 24 Juni 1841 E v a M a r g a r e t h a F o n t e i n , geb. 9 Mrt. 1815, overl.
28 Mei 1881, bij wie hij twee kinderen had, die kort na de geboorte overleden.
Met Mr. J. Dirks (dl. IV, kol. 505) schreef hij: Ayttiana (Workum 1844).
Ramaer

[Bidloo, Govard]
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BIDLOO (Govard), geb. te Amsterdam 21 Maart 1649, overl. te Leiden 30 April
1713. Zijn vader G o v e r t B i d l o o en zijn moeder M a r i a L a m b e r t z F e l i e r s
of F e l z e r s behoorden beiden tot de Doopsgezinde gemeente. In 1670 werd B.
chirurgijnsleerling en als zoodanig heeft hij de voorlezingen voor de chirurgijns van
Frederik
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Ruysch bijgewoond. Chirurgijn geworden, heeft B. te Amsterdam gepraktizeerd en
is hij reeds spoedig (1676) begonnen aan een groot ontleedkundig werk, dat al het
tot toen verschenene moest overtreffen. Daarnaast beoefende hij zoowel de latijnsche
als de hollandsche dichtkunst en schreef gedichten en tooneelspelen, welke onder
grooten bijval in den stadsschouwburg werden opgevoerd. In de geschiedenis der
letterkunde worden nog vermeld Vertooningsgel op de Vrede (1678), Karel, erfprins
van Spanje (1679), Ariadne, Zangspel. Zijn Tooneelpoëzie en Mengelpoëzie zijn in
1719 te Leiden uitgegeven. In 1686 behoorde hij tot het driemanschap der
schouwburgpachters. Den 5. Mei 1682 promoveerde hij te Francker tot med. doct.
met een dissertatie De variis anatomico-medicis positionibus. Zijn promotor was
Ph. Matthaeus. Gestudeerd blijkt hij echter te F. niet te hebben, want hij werd eerst
den 2. Mei daaraan voorafgaande als med. cand. ingeschreven. In 1685 verscheen
eindelijk zijn anatomisch proefstuk, getiteld: Anatomia humani corporis, centum et
quinque tabulis per artificiosissimum G. de Lairesse ad vivum delineatis illustrata.
Dit prachtwerk heeft B. algemeen bekend gemaakt. Critiek bleef natuurlijk niet uit.
O.a. heeft Fred. Ruysch in zijn Epistolae problematicae gegronde aanmerkingen
gemaakt op verscheidene afbeeldingen in dien atlas. Ook later hebben Morgagni,
Albinus en von Haller er heel wat op aangemerkt. Echter dient te worden erkend,
dat tot aan zijn tijd geen zoo fraaie ontleedkundige platen bestonden en verschillende
ervan nog in het midden der vorige eeuw werden geprezen. B. heeft in 1697 op de
bedenkingen van Ruysch geantwoord in een heftig verweerschrift Vindicae contra
ineptas animadversiones F. Ruyschii, waarin hij op zijn beurt het werk van R. aanviel;
en deze antwoordde weer ten deele met zakelijke critiek, ten deele met persoonlijke
verwijten met betrekking tot het karakter en het leven van B. De geheele twist was
een alleronverkwikkelijkste geschiedenis! Intusschen was B., dank zij zijn atlas, in
1688 (24 Jan.) ‘aengestelt tot professor anatomie’ in den Haag op een jaarwedde
van 400 gld. Dit ambt aanvaardde hij den 11. Maart met een latijnsche redevoering.
Tevens was B. extra-ordinair stadsdoctor ‘sonder tractement’. In den Haag vertaalde
B. zijn ontleedkundig werk in de hollandsche taal en die vertaling verscheen in 1689.
Zij bevat zijn beeltenis, gegraveerd door A. Blooteling. Een betreurenswaardige
gebeurtenis was het plagiaat, bedreven door William Cowper, die de meeste van
de platen uit B.'s werk in 1697 in Engeland uitgaf, voorzien van bijschriften van zijn
hand, vrijwel zonder bronvermelding. Bij de Royal Society te Londen heeft de
bedrogen schrijver hiertegen met succes protest aangeteekend. In den Haag is B.,
tevoren staatsgezind, bekeerd tot warm Oranjeklant. Dit is verklaarbaar uit de
sympathie, welke hij van de zijde van Willem III ondervond. Deze protegeerde hem
in hooge mate, bezorgde hem de benoeming tot ‘superintendent-generaal van alle
doctoren, apothecars en chirurgijns van Nederlandsche hospitaalen en ziekhuyzen
der militie’ (1690), welke nieuwe betrekking den 14. Mei 1692 door zijn koninklijken
beschermer ook tot den geneeskundigen dienst van het engelsche leger werd
uitgebreid. Den 1. Febr. 1694 werd B. bovendien professor in de ontleed- en
geneeskunde te Leiden als opvolger van A. Nuck. Reeds den 8. Maart aanvaardde
B. zijn professoraat met het uitspreken van een rede De antiquitate anatomes. Ook
met het geven der lessen schijnt hij onmiddellijk te zijn begonnen. Zijn jaarwedde,
aanvankelijk ƒ 1000, werd reeds den 15. Nov.
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verhoogd met ƒ 600 ter belooning van den betoonden ijver. Uit eigen beweging
schijnt hij ook de exercitia practico-medica te hebben geleid, welke door het
onverwacht vertrek van Pitcairne en de ziekte van Hermann waren onderbroken.
Dientengevolge werd hem daarvoor sinds 8 Dec. de gebruikelijke ƒ 200 toegekend.
In het einde van 1695 blijkt B. ook door Willem III om onbekende redenen plotseling
naar Engeland te zijn ontboden. Dit herhaalde zich in het jaar 1699. In 1696 was B.
rector magnif. en als zoodanig sprak hij den 29. Juni met toestemming der curatoren
een plechtige rede uit De invictissimo Britannorum rege Guilielmo III, incolumi, seu
miraculose subducto nuperae perditissimorum hominum conjurationi. Den 22. Oct.
1701 volgde de benoeming tot koninklijk lijfarts en zijn vertrek naar Engeland.
Evenwel bleef hij professor te Leiden; de klinische lessen werden voor hem
waargenomen door Dekkers. In Engeland werd hij lid van de Royal Society en
gedurende de laatste ziekte van Willem III behoorde hij tot de artsen, welke den
koning hulp verleenden. Hiervan sprak hij in zijn Verhaal der laatste ziekte en het
overlijden van Willem de derde, hoogst loffelijker gedachtenisse, koning van
Groot-Britanje, enz., uitgegeven te Leiden 1702. Al deze eerebaantjes waren
natuurlijk niet bevorderlijk aan het onderwijs te L. Frederik Ruysch verweet hem
eens, dat hij in drie jaren ternauwernood één openbare les had gegeven; in 1696
kreeg hij van curatoren een berisping, omdat hij zijn plichten zoo slecht nakwam.
Maar na den dood van den stadhouder-koning werd dit weer beter. Hij gaf niet alleen
ontleedkundige lessen, maar trad ook op als consulent, verrichtte eigenhandig
moeilijke verlossingen en was werkzaam als chirurg, waarbij hij voor moeilijke en
gevaarlijke ingrepen niet terugschrok. Bij zijn consulten, ook buiten L., placht hij
enkele van zijn studenten mee te nemen. Zeker als erkenning van zijn ijver werd
hem den 8. Nov. 1702 op zijn verzoek de titel van chirurgiae prof. toegestaan. Sinds
dien kwamen zijn lessen in de heelkunde officieel voor op de Ordo lectionum. Als
bijzonderheid wordt vermeld, dat B. voor de studenten ook een chirurgische polikliniek
hield. Reeds van af den tijd zijner benoeming tot hoogleeraar dateerde zijn functie
van president van het collegium chirurgicum te L. In 1709 blijkt hij ook lessen over
de gerechtelijke geneeskunde te hebben gegeven. Over den persoon van B. is
zeker niet altijd rechtvaardig geoordeeld. Hij had zonder twijfelsoms wel reden om
verontwaardigd te zijn. B. was in elk geval een welbelezen geleerde, met een vlug
verstand, een levendige verbeelding en groote voortvarendheid. Wanneer men
bedenkt, dat zijn groote werk tot stand kwam midden in een drukke praktijk en weet,
hoe groote moeilijkheden de schr. moest overwinnen om aan het noodige materiaal
te komen, dan kan men niet anders dan bewondering hebben voor zijn
doorzettingsvermogen. Op grond van de fouten, welke de platen vertoonen, mag
men ook niet besluiten, dat B. een slordig en ruw ontleder is geweest, daar de schuld
hier wel bij den teekenaar kan gelegen hebben. Erkend wordt trouwens, dat deze
fouten niet, of in elk geval in veel mindere mate blijken uit zijn kleinere ontleedkundige
verhandelingen. Verdienstelijk was zonder twijfel zijn studie De Nervis, waarin hij
den omloop van de ‘spiritus animales’ door de zenuwen ontkende. Ook
microscopisch, zeide hij, kon hij geen holte in de zenuwen ontdekken. Deze
bestonden uit een onbepaald aantal rekbare, doorschijnende, vezelachtige draden,
die aan elkaar aangesloten verliepen, door een vlies omsloten en
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tot bundels vereenigd waren. Vermeldenswaard is ook de in 1692 uitgegeven brief,
aan zijn vriend van Leeuwenhoek, over de dieren, welke men in de lever van schapen
kon vinden. Na zijn dood verscheen nog een goede studie over de vergelijkende
ontleedkunde van het oog. Met eere mag dan ook de naam van B. naast dien van
de andere groote ontleedkundigen van zijn tijd worden genoemd. Ook als leermeester
heeft hij op dit gebied uitgeblonken. Tevens blijkt, dat hij als practisch geneesheer,
met name als chirurg, tot de besten uit zijn tijd heeft behoord. Belangrijke
waarnemingen heeft hij ook op dit gebied verhaald. Over zijn zedelijk leven weten
we te weinig om daarover een oordeel te kunnen vellen. Maar niet voor hem pleitte
het door Krul geconstateerde feit, dat hij zich ook aan ‘vileine tractaatjes’ te buiten
is gegaan. De vriendschap van vele uitnemende mannen, waarin hij zich verheugde,
bewijst wel, dat hij niet zulk een onbehouwen mensch was, als sommigen hem
hebben afgeschilderd. Ten slotte vermelden we nog, dat B. gehuwd was met
H e n d r y n e K i s k e s , bij wie hij een zoon G e r r i t had, die later fiscaal van den
Hoogen Krijgsraad der Vereenigde Nederlanden werd.
Zijn oudere broeder was Lambert B., over wien dl. IV, kol. 146.
Geschriften: Tooneelpoezy, bestaande in zin-, bly- en voorspeelen (Leiden 1719);
Mengelpoëzij (Leiden 1719); Anatomia corporis humani (Amst. 1685, holl. vert.
Amst. 1690, waarbij tevens Inleyding tot de ontledingkunst, Oratie gedaan den 11den
van Lentemaand 1688 in de Engelsche kerk binnen 's Gravenhage); Zeegegroet,
ter gewenschter komste in de Vereen. Nederl. van den Grootmagtigen en dapperen
Vorst Willem, koning van Engeland enz., op den 5den Febr. 1691 in 't latijn
uitgesproken in de Fransche Kerk binnen 's Graavenhaage (den Haag 1691); Komste
van Zyne Majesleit Willem III enz. in Holland, ofte beschryving van alles het welke
in 's Graavenhaage en elders ten teeken van vreugde en eere is voorgevallen,
vercierd met kopere plaaten (den Haag 1691); hetzelfde werk met franschen tekst
(den Haag 1692); Beurzestryd of saemenspraek tusschen Galenus en Baldus (1692,
anoniem); latijnsche oratie, uitgesproken te Leiden den 8en Maart 1694; Oratio de
invictissimo Britanorum rege Guilielmo III, uitgesproken te Leiden den 29en Juni
1696; Verhaal der laatste ziekte en het overlijden van Willem de derde, enz. (Leiden
1702); Diss. de antiquitate anatomes (Lugd. Bat. 1694); Oratio in funere Pauli
Hermann (Lugd. Bat. 1695); Brief over de dieren, die men in 't lever der Schaapen
vind (Delft 1692, in het latijn vert. Lugd. Bat. 1698); Decas prima
anatomica-chirurgica, opgedragen aan de Royal Society (1704); Exercitationum
anatomico-chirurgicarum decades duae (Lugd. Bat. 1708); De oculis et visu variorum
animalium observationes physico-anatomicae; De morbis navigatorum, vert. van
C o c k b u r n e 's Account of the distempers incident to seafaring peopte (Londen
1701); Opera omnia (Lugd. Bat. 1715). Verder vond ik nog van B. vermeld: een vert.
van F. R u y s c h ' Delucidatio valvularum in vasis lymphaticis, in zijn jeugd bewerkt
en G. C o w p e r , Criminis liter. cit. coram tribun. nob. ampl. Soc.Brit.-reg.; Tractatus
de amuletis.
Zijn portret komt voor op een gildestuk in het Rijksmuseum, waarschijnlijk door
Nic. Maes (1680); een portret door J.F. de la Court (1710) is in de Lakenhal te
Leiden; een miniatuur door A. van Halen was in het Panpoeticon Batavum; gegra-
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veerde portretten door A. Bloteling naar de Lairesse, door F. Bleyswijk en een
spotprent door een onbekend kunstenaar.
Zie: H a l l e r , Meth. stud. medic., Biblioth. anat. I, Biblioth. chir. I, Biblioth. med.
praet. III; M o r g a g n e , Adversaria anatom.; S a n d i f o r t , Musaeum;
S i e g e n b e e k , Gesch. der Leidsche hoogeschool; W a g e n a a r , Amsterdam III,
Vaderl. Historie XVII; P o r t a l , Histoire de l'anatomie IV; S t i e d a in Biogr. Lexicon
der hervorrag. Aerzte I, VI; B a n g a , Gesch. v.d. geneesk. in Nederl.; S u r i n g a r
in Nederl. tijdschr. v. geneesk. 1864; K r u l , Haagsche doctoren, chirurgen en
apothekers; v.d. B o o n , Geschied. der ontleedk. i.d. Nederl.; N e u b u r g e r e n
P a g e l , Handb. der Gesch. der Medizin II; H a e s e r , Gesch. der Medizin II;
S p r e n g e l , Gesch. der Arzneyk.; K a l f f , Gesch. der Nederl. Letterk. V.
Baumann

[Bik, Adrianus Johannes]
BIK (Adrianus Johannes), geb. te Duinkerken 13 Jan. 1790, overl. te Brussel 1 Oct.
1872, en J a n n e s T h e o d o r u s B i k , geb. te Amsterdam 14 Juni 1796, overl.
te Buitenzorg 3 Juli 1875, zoons van J a n B. en diens tweede vrouw J e a n n e
B u t i n , met wie hij te Groede bij Kadzand 18 Mei 1789 hertrouwde, gevlucht voor
de pruisische interventie (1787) uit Haastrecht, waar hij graanhandelaar was, na
grutter te zijn geweest in Schoonhoven. Hij had zij eenig dochtertje N e v i n a met
haar moeder, zijn eerste vrouw, A n n a v a n d e L e c q , achtergelaten, welke
laatste, volgens zijn autobiogr. aanteekeningen, ten gevolge van mishandelingen
te Haastrecht 23 Juli 1788 overleed. In 1793 keerde hij met zijn gezin in Nederland
terug, wilde zich te Rotterdam vestigen, doch werd daar door de burgemeesteren
uitgewezen, ging daarop in April 1793 naar Amsterdam, waar hij in 1795 benoemd
werd tot penningmeester der Groote Zeevischmarkt, wat hij bleef, tot hij in 1816 als
benoemd ambtenaar voor de oost-indische bezittingen met zijn gezin naar Indië
vertrok. Daar werd hij eerst kassier bij het Vendukantoor, later lid van de Alg.
rekenkamer.
De beide hier nader te bespreken zoons waren begaafde en artistieke teekenaars,
en werden als Eerste resp. Tweede kunst-teekenaar aangesteld bij den Directeur
t.d. Zaken v. Landbouw, Kunsten en Wetenschappen, Prof. Dr. C. Reinwardt. A.J.
Bik was als Eerste teekenaar bij K.B. uitgezonden, en kwam in Indië 26 Apr. 1816,
trad in dienst 15 Mei 1816, doch werd met zijn broeder eerst bij besl. van
commiss.-generaal dd. 13 Dec. 1816 No. 23 als zoodanig aangesteld. Tezamen
vergezelden zij prof. Reinwardt per engelsche brik ‘Experiment’ van 27 Febr. 1821
tot 26 Juni 1822 op een reis door het oostelijk gedeelte van den Indischen Archipel,
gedurende welke zij een groot aantal teekeningen vervaardigden van landschappen,
inlander-typen, boomen en planten, en Hindoe-oudheden. Ten deele zijn die
teekeningen gereproduceerd, doch zeer onvoldoende, in de Reisbeschrijving van
Prof. Reinwardt, uitg. door W.H. d e V r i e s e , 1858, dan in de 3 afl. van Javaansche
Oudheden ('s Gravenh. 1852-56) en een enkele plaat 65 in de Verh. over de
natuurlijke geschiedenis der Ned. overzeesche bezittingen III (Land- en Volkenkunde)
(Leiden 1844). Goed zijn de reproducties naar hun teekeningen in de monographie
Tjandi Singasari (1909), n.l. platen 59, 60, 63, 70 en 71; misschien ook plaat 81,
hoewel Rouffaer, wegens de schoonheid daarvan meent haar te moeten toeschrijven
aan een artist van grooter vermogen. Bovendien verscheen een zestal teekeningen
en aquarellen van A.J.
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Bik in het Indisch Nummer, 6 en 13 Sept. 1924, van Holland Express. De origineelen
bevinden zich ten deele in 's Rijks Herbarium, ten deele in 's Rijks Ethnogr. Museum
te Leiden, ten deele in het bezit van een kleinzoon van A.J. Bik, Mr. A.J.E.A. Bik,
te 's Gravenhage.
J. Th. Bik deed in 1823 nog een reis met den natuuronderzoeker J.C. van Hasselt
naar West-Bantam, waarvan het verslag van zijn hand verscheen in het Tijdschr.
Bat. Gen. XVI (1867), p. 260-276; A.J. Bik maakte in 1824 met de schoeners ‘Dafné’
en ‘Pollux’ een nadere verkenning naar de eilanden Kefing, Goram, Groot- en
Klein-Kei, en de Aroe-eilanden, waarvan het Dagverhaal met talrijke teekeningen
onlangs door genoemden Mr. Bik gepubliceerd werd (Leiden 1928). Beide reizen
geschiedden in opdracht van het Gouvernement. J. Th. Bik publiceerde nog:
Aanteekeningen nopens een reis naar Bima, Timor, de Moluksche eilanden, Menado
en Oost-Java, gedaan in 1821 en 1822 met den hoogleeraar C.G.C. Reinwardt in
Tijdschr. Bat. Gen. XIV (1864), p. 125-183, terwijl van A.J. Bik nog bekend is een
korte verhandeling over De goudmijnen van Pagoewat bij Gorontalo, in T.v. N.I. 7e
jrg. (1845) II, p. 90-104.
Maatschappelijk was hun verder leven aldus: A.J. Bik werd 17 Dec. 1822
Vendumeester te Batavia; 2 Nov. 1824 f.g. Ass. Resident der Ommelanden van
Batavia; 8 Maart 1825 effect. Ass. Rest. dier Ommelanden; 30 Mrt. 1832 Ommegaand
rechter in de Wester-Afdeeling van Batavia, in welke functie hij zich onderscheidde
in de betengeling van den Chineezenopstand te Tjilangkap in het Krawangsche
(V e t h , Java III, 1882, p. 155). Gepens. bij B. 27 Juni 1837, no. 2; lid en vervang.
Voorzitter der Thee-Commissie bij B. 2 Febr. 1840, no. 1; vrij transport naar Europa
verl. B. 8 Dec. 1846, no. 1. Hij keerde in 1847 naar Nederland terug, vestigde zich
te Amsterdam, kocht met een zwager samen het landgoed ‘de Breesaap’, waarop
later IJmuiden zou gesticht worden. Uit zijn huwelijk met A.M. A r n o l d werden 3
zoons en een dochter geboren, die zijn tak tot nu deden bloeien.
J. Th. Bik werd 21 Jan. 1824 waarn. Vendumeester te Batavia, en 10 Jan. 1826
vast in dat ambt benoemd; gepens. bij Besl. 13 Dec. 1836 no. 29. Hij bleef in Indië,
en werd daar groot landeigenaar; hij kocht in 1863 de landen Tanah Abang bij
Weltevreden, en Tjileboet bij Buitenzorg, en later in 1866 het groote land Tjiseroea.
Zijn huwelijk met W.M.R. M a r t e n s bleef kinderloos; een wettig erkende zoon stierf
op jeugdigen leeftijd.
Buiten deze twee zoons ontsproten nog uit het huwelijk van Jan Bik en J e a n n e
B u t i n een drietal ambtelijk verdienstelijke zoons:
P i e t e r A l b e r t B i k , geb. te Amsterdam 18 Juli 1798, overl. te Breda 10 Apr.
1855, wiens dienststaat luidt: 8 Nov. 1816 Ambt. van Banjermassin; 29 Apr. 1817
Scriba ald.; 16 Juni 1818 Ambt. v.d. W. Kust v. Borneo; 10 Aug. 1819 1e Comm.
b.d. Secr. d. Hoofd-directie v. Finant.; 17 Juli 1822 Postmeester te Batavia; 5 Jan.
1839 Ontv. v.h. Collateraal te Bat.; 21 Maart 1839 Lid Bat. Weesk.; van 10 Apr.
1841 tot 6 Apr. 1845 Opperhoofd v.d. handel in Japan; gepens. 6 Febr. 1851. Zijn
afstamming bloeit nog voort.
F r a n ç o i s B u t i n B i k , geb. te Amsterdam 5 Mei 1804, overl. te Batavia 12
Juli 1843, Slaat v. dienst: 7 Febr. 1817 Klerk Gouv. Secretarie; 1 Febr. 1819 Klerk
1e kl.; 7 Febr. 1820 Kommies 2e kl. Hoofddirect. v. Finant.; 7 Sept. 1821 Kommies
3e kl.; 20 Dec. 1825 Hoofd-Kommies;
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30 Nov. 1826 Hoofd-Kommies Direct. v. 's Lands Midd. en Dom.; 9 Oct. 1830 Secret.
b.d. Gener. Direct. v. Finant.; 25 Sept. 1836 Wn. Secr. R.v. Ned. Indië; 20 Mrt. 1838
wd. Direct. Product. & Civ. Magaz.; 10 Mei 1839 Resident van Batavia. Ook zijn
afstamming bloeit nog.
P i e t e r V r e e d e B i k , geb. te Amsterdam 10 Juni 1806, overl. te 's Gravenhage
27 April 1883. Staat v. dienst: 23 Oct. 1818 Klerk b. Pres. en Raden v. Finant.; 1
Juni 1819 Klerk Hoofdinsp. Waterstaat; 6 Mrt. 1820 Klerk b.h. Hooggerechtshof v.
Nederl. Indië; 10 Dec. 1821 Klerk Hoofd Direct. v. Finant.; 2 Dec. 1823 2e Kommies
ald.; 17 Mei 1825 2e Kommies Secret. Hoofd Direct. v. Finant.; 31 Aug. 1827 1e
Komm.; 3 Dec. Hoofd. Komm.; 1 Mei 1836 tijd. vendumeester te Batavia; definit.
vendumeester aldaar; 5 Jan. 1838 Assist. Resid. v. Soerakarta; 16 Dec. 1848
Gouverneur v. Celebes en Onderh.; 4 April 1853 Resident v. Soerabaia; K.B. 12
Apr. 1860 No. 51 Staatsraad in b.d.: 15 Aug. 1860 gepens. Adj. i.b.d. bij Z.M. Willem
III. Ook van hem bestaat een uitgebreide nakomelingschap.
Grootendeels ontleend aan Rouffaer's Artikel in de Encyc. v. Nederl.-Indië, 2e
druk i.v., verbeterd en aangevuld uit autobiogr. aanteekeningen van Jan Bik en
gegevens uit het Archief der fam. v. Römer, alsmede uit de Archieven van Rotterdam,
Haastrecht, Schoonhoven en der Alg. Secretarie in Buitenzorg (Stamboek).
von Römer

[Bilevelt, Jan]
BILEVELT (Jan), of B i e l e v e l t , schilder, geb. te Maastricht 1576, overl. te Florence
in 1644. Zijn vader nam hem mee, toen hij nog jong was, naar Toskane, waar hij
een handel dreef in schilderijen. Zij kwamen niet meer in de Nederlanden terug. De
meeste italiaansche schrijvers noemen hem Florentijn en geven hem den naam
Biliverti.
Hij is wel dezelfde persoon als Ant. Bielevelt (dl. III, kol. 117) en I m m e r z e e l ,
I, 56, want O r l a n d i heeft van één persoon twee beroemde schilders gemaakt:
een Antonius Biliverti en een Giovanni Balivert. J.B. was de leerling van den
beroemden Cigoli en voltooide na diens dood zijne niet afgewerkte schilderij ‘Jesus
intocht in Jerusalem’ in de kerk van Santa Croce te Florence. Het meesterstuk van
Bilevelt is ‘de kruisverheffing’ in Santa-Croce en ‘de heilige familie’ in de galerij Uffizi.
Verschillende kerken van Florence prijken met schilderijen van Bilevelt. Hij heeft
ook als leerling met zijn meester gewerkt in de Sint Pieter te Rome. Bilevelt liet veel
zijn werken copieeren door zijn leerlingen, welke hij zelf bijwerkte en met zijn naam
teekende. Vandaar dat men van verschillende zijner werken het origineel moeilijk
kan herkennen.
Zie: Biogr. nat. Belge II, 421; F o k k e r in Med. Hist. Inst. te Rome VIII, 175 vlg.
Fruytier

[Billickens, Jacob]
BILLICKENS (Jacob), geb. in het graafschap Oldenburg, terechtgesteld bij Katwijk
begin Augustus 1571. Hij kwam in Engeland in kennis met den Watergeus Jelle
Eelsma en komt in Maart 1571 als matroos op het schip van Wybo Sjoerds. Dit schip
bleef gedurende vijf weken bij de Wadden kruisen, hij nam deel aan den landgang
bij Katwijk; men zeilde later naar de Eems, waar hij op 23 Juni 1571 den Spanjaarden
in handen viel. Van 18 tot 31 Juli 1571 zat hij op de Gevangenpoort in den Haag
gevangen, en werd 31 Juli 1571 bij sententie van het Hof van Holland tot den strop
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een hoog duin bij Katwijk met een paar andere Watergeuzen
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gehangen, op 16 Aug. 1571 betaalde het Hof van Holland de daarvoor gemaakte
onkosten.
Zie: Algemeen Rijksarchief, Holl. Div. Rekg. 2723, fol. 89, 299, 365vo, 373vo;
Archief Hof van Holland 5654, 477.
Vogels

[Bintang, Zacharias]
BINTANG (Zacharias) of S a w a r g a , geb. 1660 op Ambon, gest. na 14 Juni 1730,
waarschijnlijk op Mangga Doea bij Batavia. Deze verdienstelijke officier van
inlandschen oorsprong was de zoon van een Orangkaja op Manipa, die bij den doop
tot christen (1671) den naam D a v i d B i n t a n g had ontvangen. Zijn oom,
vadersbroer, was de bekende kapitein J o n k e r . Zacharias vertrok in 1671 naar
Batavia, waar in 1673 Speelman (dl. VI, kol. 1254), toen ordinaris-lid van den raad
van Indië, de zorg voor zijn opvoeding op zich nam en van hem getuigen kon, dat
hij ‘van een geseggelijck en geschickt naturel is, van modesten omgang en naarstig
in het waarnemen van de onderrigtingen die hij successive heeft ontvangen,
mitsgaders ook in 't spreken, lesen en schrijven van de duijtse tale alsmede in de
teeckenkonst redelijck prompt geverseert is’. In 1681 kreeg hij op zijn gedaan verzoek
verlof om Jonker te vergezellen op de expeditie onder Tack naar Palembang. Na
zijn bevordering tot vaandrig (Maart 82) nam hij dat jaar onder Jonker deel aan den
tocht naar Bantam. In 83 is hij secunde van een flottille pentjalangs ter bestrijding
van zeeroovers tusschen Indramajoe en Krawang, waarbij hij zich door zijn groote
dapperheid onderscheidde. Hij kreeg vervolgens bevel met zijn afdeeling van 30
man ‘inlandsch volck van beproeffde bequaemheijt, niet minder als onse europise
soldaten’ Ruys te ondersteunen bij de vervolging van sheik Joesoef. Het was dezelfde
compagnie, die Jonker meenam op zijn expeditie tegen Soerapati. In 1684 was hij
weer terug te Batavia, waar inmiddels Speelman overleden was. Naar Ambon
teruggekeerd, deed hij in 88 het aanbod met een 100 Amboneezen naar Java te
komen, mits zij op de oostkust werden gelegerd. Op die voorwaarde ging de
regeering echter niet in, waardoor hij in zijn woonplaats bleef, waar hij in 98 en 99
als ouderling voorkomt. Inmiddels tot kapitein bevorderd, verzocht het opperbewind
hem met zijn compagnie van 87 man naar Java te komen, toen de oorlog met
Soenan Mas dreigende was. Hiermede begon de glansperiode van zijn militaire
loopbaan. In 1704 streed hij roemvol in het Demaksche, hij kreeg zitting in den raad
van den opperbevelhebber de Wilde, genoot den voorrang boven een koopman en
teekende onmiddellijk na den veldoverste en Cnoll (zie aldaar). In 1706 diende hij
onder dezen als brigadier over 8 compagnieën, nam deel aan de bestorming van
Bangil en kreeg wegens de belangrijke bewezen diensten tot belooning, ‘vier ellen
schairlaken en een pees armosyn tot een cleet’. Naar Amboina teruggekeerd, moest
hij ondervinden, dat een deel zijner landslieden hem om zijn trouw aan de Compagnie
waren begonnen te haten. Ook baarde het hem een groote teleurstelling, dat de
regeering hem voorbijging bij de benoeming van een kapitein der Amboneezen.
Toen op Malabar door het onberaden optreden van onzen commandeur Barend
Ketel een oorlog met den samorijn uitgebroken was, en een grootendeels indische
legermacht daarheen werd gezonden, toonde B. echter geen rancune. Terstond
bood hij zijn diensten aan, die gretig aanvaard werden. Hij streed ook hier weer met
zijn oude, beproefde dapperheid. In 1717 werd hij op verzoek eervol ontslagen en
tevens benoemd tot stadsijkmeester te Batavia, waar hij ook grondeigenaar was.
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Hij was gehuwd met P i e t e r n e l l a J o n k e r , vermoedelijk een gedoopte dochter
van kap. Jonker. Zijn tweede vrouw heette C a t h . W i l l e m s z .
Zie: d e H a a n , Priangan I; V a l e n t i j n , Oud en Nieuw O.I. III, 145, IV, 1, 31,
1, 191; d e J o n g e , Opkomst VIII, 239, 292, 295.
Bartelds

[Bisschop, Nicolaas Joannes Antonius Steins]
BISSCHOP (Nicolaas Joannes Antonius S t e i n s ), geb. te Amsterdam 18 Sept.
1802, overl. te Haarlem 8 April 1861 en begr. te Schoten; hij deed zijn lagere studiën
op het gymnasium te Amsterdam, zijn wijsgeerige studiën van 1819-1821 op het
seminarie Hageveld en zijn theologische op het sem. Warmond en werd 25 Nov.
1826 te Munster tot priester gewijd. Reeds als theologant was hij eenige jaren als
leeraar in de latijnsche en grieksche talen verbonden aan het seminarie Hageveld.
In 1827 was hij kapelaan aan ‘de Kalkovens’, dat tot de Statie Vogelensang
behoorde, van 1827-1834 van het Begijnhof te Amsterdam, van 21 Maart 1834-2
Febr. 1840 pastoor te Zwaag, van 1840-1857 pastoor van het Begijnhof te
Amsterdam, van 1857-1858 pastoor der S. Catharina kerk te Amsterdam, van
1859-1861 pastoor en deken van S. Josef te Haarlem. Hij was provisor der seminaria
Hageveld en Warmond en lid van het Haarlemsche kapittel. In de pastorie der S.
Cath. kerk te Amsterdam hangt zijn portret, een paneel, hg. 30, br. 26 c.m.
Zie: De Katholiek XXXIX, blz. 276-282.
van der Loos

[Bitter, Mr. Joan]
BITTER (Mr. Joan), geb. te Arnhem, waarschijnlijk omstreeks 1630, overl. te Wijk
bij Duurstede na 1687. Na beëindiging zijner academische studiën in de rechten,
trad hij in dienst der O.I.C. die hem aanstelde tot lid van den raad van justitie te
Batavia, het college dat zoo vaak moeite had zijn gezag hoog te houden tegenover
den almachtigen G.-G. en raden. Na den dood van zijn eerste vrouw B a r t a
E i j g e l s , bij wie hij twee dochters en een zoon had, hertrouwde hij in Maart 1676
met de japansche mesties C o r n e l i a v a n N i e u w e n r o d e , de schatrijke
weduwe van wijlen den opperkoopman Pieter Cnoll. Dit huwelijk zou zijn indische
loopbaan een droevig eind doen nemen. Zijn hoogst heerschzuchtige tweede vrouw
wenschte niet aan den dringenden eisch van haar nieuwen gemaal te voldoen om
het wapen van P. Cnoll op hare karossen door het zijne te doen vervangen. Het
krakeel hierover kwam jarenlang breedvoerig tot zelfs in de vergaderingen der
regeering ter sprake en hield de stad in voortdurende opschudding. Cornelia, die
door haar geld in de toonaangevende kringen veel invloed had, wist het zoo ver te
brengen, dat een proces tegen Bitter aanhangig gemaakt werd (22 Dec. 76). Haar
invloed viel niet te onderschatten. Bij de begrafenis van Speelman (15 Jan. 1684)
was zij het, die ten kasteele recipieerde, daar de overleden landvoogd bij zijn leven
van zijn vrouw Petronella Maria Wonderaer gescheiden was. Ook was het haar
zoon, Cornelis Cnoll, de heemraad, wien de eer te beurt viel ter plechtige begrafenis
genoodigd te worden, van den G.-G., die in 1679 als getuige was opgetreden bij
den doop van haar kleinzoon Pieter. Zij rustte niet voor haar man zich genoodzaakt
zag zijn ontslag uit den raad van justitie te verzoeken. Ook bewerkte ze diens
veroordeeling wegens verboden handel. De heeren XVII mochten wel verklaren,
dat ‘de vaart en handel der vrije luiden te Batavia aan de Compagnie niet dan ten
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hoogste nadeelig, ja een pest in haar ligchaam was’, toch waren het niet de
vrijburgers alleen, die zich daaraan schuldig
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maakten. De laagste tot den hoogsten Compagniesdienaar overtrad eveneens dit
verbod, waartoe zijn bespottelijk lage bezoldiging hem wel dwong. Gefortuneerden
gingen niet naar Indië en zouden er bovendien als ongewenschte elementen zijn
beschouwd: ‘om luiden te senden met middelen is geen apparentie, alsoo sulcx tot
groot verderf van 's Compagnie's negotie is streckende’. In 1679 werd in den raad
van justitie opgenomen Dirk Blom raad-ord., die op zich nam het onverkwikkelijk
proces tot een goed eind te brengen. Nog vóór het eind van dat jaar werd de
scheiding ‘van taeffel, bet en goederen’ uitgesproken en Joan Bitter als ‘een onnut
dienaer’ door heeren bewindhebbers naar het vaderland opontboden. Echter had
Cornelia te vroeg victorie geroepen. De scheiding was niet formeel en de verbitterde
echtgenoot stelde den eisch, dat ze hem naar patria volgen zou. Dit werd ingewilligd,
blij als de regeering was van dien woelzieken vrouwelijken kwelgeest verlost te
zullen worden. Een gedwongen reis en verblijf in Holland vond Cornelia wel het
ergste dat haar overkomen kon. Op dezelfde retourvloot onder admiraal Couper
ondernamen ze in 1687 de reis naar Holland, maar op verschillende schepen.
Cornelia met haar zoon C o r n e l i s , diens echtgenoote H i l d e g o n d a
D u b b e l d e k o p en diens kinderen P i e t e r (geb. 1679) en A n n a (geb. 1682)
op het eene, Bitter met zijn twee dochters en zijn zoon A r n o l d op het andere
vaartuig. Mevrouw Bitter van Nieuwenrode heeft haar geliefd Batavia niet weergezien.
Hij zelf heeft later nog een reis derwaarts ondernomen, waar zijn zoon toen tot den
rang van opperkoopman gestegen was. Als burgemeester van Wijk bij Duurstede
is hij gestorven.
Zie: v a n d e W a l l , Vrouwen uit den comp.-tijd; V a l e n t i j n , IV, 1, 313 v.
Bartelds

[Bitter, Jacob de]
BITTER (Jacob d e ), geb. te Haarlem, overl. op Banda 14 Aug. 1609. In 1601 voer
hij als onderkoopman naar Indië. Vervolgens nam hij in den rang van opperkoopman
een werkzaam aandeel op de groote indische vloot, die onder bevel van Pieter
Willemsz. Verhoeff 22 Dec. 1607 onder zeil ging. Het doel was om zoo veel mogelijk
sterkten van den vijand in handen te krijgen, in afwachting van den vrede met Spanje,
welke, naar men hoopte, op den voet van ut possidetis binnen kort zou gesloten
worden. De B. woonde den vergeefschen aanval der onzen op Moçambique en
Goa bij, van welke laatste plaats hij met de schepen ‘Arend’ en ‘Valk’ naar de kust
van Coromandel gezonden werd om daar den opperkoopman Pieter Gerardsz.
Bourgoinge te Mazulipatnam met een cargasoen achter te laten (Sept. 1608). Hij
zelf nam er een in de Molukken gewilde lading kleedjes in. In hetzelfde jaar bereikte
hij Bantam, van waar hij Juli 1609 naar Banda vertrok, tot welks eersten gouverneur
hij benoemd werd. Ook Verhoeff richtte met zijn vloot den steven daarheen, want
vóór 1 Sept. 1609 moesten de Molukken in onze handen zijn. Dit doel is niet bereikt.
Toen de vlootvoogd tegen den wil der bevolking op Banda een sterkte wilde
oprichten, werd hij met 30 anderen, w.o. de B., overvallen en gedood.
Zie: d e J o n g e , Opkomst III; Begin ende Voortgangh der Ver. Geoctr. O.I.C.
(Amst. 1646); V a l e n t i j n , Oud en Nieuw O.- Indië la, 196, III, 77, 80, 88.
Bartelds

[Bitter, Pieter de]
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BITTER (Pieter d e ), mogelijk een afstammeling van den voorgaande, komt (1660
en 63) in de geschiedenis der O.I.C. voor, als haar gezant naar den vorst van
Makassar, om van
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hem gedaan te krijgen, dat Boeton aan den rechtmatigen bezitter, den vorst van
Ternate, zou teruggegeven worden. Ook treedt hij op als gouverneur van Ceilon.
Den meesten roem verwierf hij in 1665, toen hij als commandeur der rijk geladen,
24 Dec. 64 van Batavia vertrokken retourvloot van 11 schepen behouden te Bergen
in Noorwegen aankwam en daar een vloot van engelsche oorlogsschepen tot
afdeinzen dwong.
Mogelijk een bloedverwante van hem is J o h a n n a M a r i a d e B i t t e r (geb.
te 's Hertogenbosch 1656, haar moeder was M a r i a D o n c k e r s ), die in 1675 de
tweede vrouw werd van Johannes de Hartogh van Rotterdam.
H e r m a n n u s d e B i t t e r , als candidaat in de rechten 1683 te Harderwijk als
student ingeschreven, kan een zoon van hem zijn; hij was geboortig van Batavia.
Het portret van P.d.B. door een onbekend kunstenaar is in het museum te
Leeuwarden.
Zie: B r a n d t , Leven van De Ruyter, 415; d e J o n g e , Zeewezen IIb, 232-235;
Wouter Schouten's reizen (4e dr. Utr. 1775); L e u p e in Bijdr. tot de T.L. en V. van
N.I., 378 (1859); Pepys' Diary 19 Aug. 1665; d e H a a n , Priangan I; W a r n s i n c k ,
P. de B. (Haag, 1929).
Bartelds

[Bitter, Wilhelmus de]
BITTER (Wilhelmus d e ), geb. te 's Hertogenbosch 1632, overl. op Banda Neira 10
Nov. 1675. Na voltooiing zijner studiën aan de leidsche hoogeschool, werd hij als
proponent beroepen te Kothoven en Westerhoven (Meierij van 's Hertogenbosch)
in 1656. In dienst der O.I.C. vertrok hij op het schip ‘De Hollandsche Thuin’ naar
Indië, waar hij 13 Dec. 1666 ter reede van Batavia aankwam. Hij werd predikant te
Banda (12 Mei 67), waar hij Ds. Casier, benoemd tot predikant in het leger van
Cornelis Speelman, afloste. Op Neira is hij overleden.
Zie: V a l e n t i j n , Deure der waaarhyd, 114; v a n T r o o s t e n b u r g d e B r u y n ,
Biogr. Wrdbk. (Nijm. 1893).
Bartelds

[Blauw, Mr. Jacobus]
BLAUW (Mr. Jacobus), geb. te Gouda in 1756, overl. te Parijs 12 Oct. 1829, werd
student te Leiden en promoveerde aldaar 31 Oct. 1776 in de rechten op een
dissertatie Selecta quaedam juris civilis controversi capita. Hij vertrok naar
Nederlandsch Oost-Indië, waar hij vrij spoedig raadsheer in het gerechtshof te
Batavia werd. Hij repatrieerde in 1784 en werd kort daarna lid der vroedschap en
kolonel der schutterij in zijn geboortestad. Ook was hij eenigen tijd afgevaardigde
van Gouda in de Staten van Holland.
Hij behoorde tot de patriotsche partij en werd betrokken in de onlusten van 1786
en 1787, toen bijna de geheele provincie Holland in handen der Patriotten was. Na
de omkeering ten gevolge van de komst van het pruisische leger vluchtte hij 16
Sept. 1787 naar Amsterdam, maar toen het vrij zeker was, dat ook die stad door
dat leger ingenomen zou worden, vluchtte hij naar Brussel en had hij het voornemen,
zich naar Duitschland metterwoon te begeven, toen hij vernam, dat men hem niet
dacht gevangen te nemen. Hij keerde daarom terug en nam ontslag als kolonel,
terwijl hij als lid der vroedschap werd afgezet.
Op 17 Dec. 1788 werd hij te Leiden weder als student ingeschreven en hij bleef
daar wonen. In 1794 was hij lid van het revolutionnaire comité van Holland. In Dec.
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van dat jaar werd hij met Mr. W. Irhoven van Dam naar het fransche leger te Utrecht
en 's Hertogenbosch afgevaar-
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digd ten einde te trachten, gunstige voorwarden voor Nederland te bedingen. Met
hun secretaris Raoul gingen zij in Jan. 1795 naar Parijs. Beide reizen hadden
hoofdzakelijk ten doel, Brantsen (dl. VII, kol. 195) en Repelaer (dl. III, kol. 1071),
die vanwege den stadhouder met hetzelfde doel daarheen gezonden waren, tegen
te werken.
Blauw was dadelijk een man van invloed en toen, naar het schijnt, gematigd.
Volgens P. v a n L i m b u r g B r o u w e r , Het leven van S. Ipz. Wiselius (Gron.
1846, 32) werd door een heftig revolutionnair (misschien J. Valckenaer (dl. I, kol.
1509) voorgesteld, met het vermoorden van een aantal regenten te beginnen, en
is dit door Blauw verijdeld.
In Febr. 1795 werd hij met den nederlandschen consul te Bordeaux Caspar Meijer
tot onzen zaakgelastigde te Parijs benoemd. Eerst wilde men hem niet als zoodanig
erkennen, daar men nog niet zeker was, of Nederland niet evenals de Oostenrijksche
Nederlanden als veroverd gebied beschouwd zoude worden. Na het verdrag van
den Haag, dat de fransche afgevaardigden Reubell en Sieyès op 16 Mei 1795 met
4 nederlandsche afgevaardigden sloten, werden Meijer en Blauw erkend. In een
vergadering der Nationale conventie te Parijs op 23 d.a.v. binnengeleid, boden zij
als onderpand der broederschap een bataafsche vlag aan, waarbij Meijer een
enthousiaste rede hield.
Bij de verkiezingen voor de Nationale vergadering op 27 Jan. 1796 werd Blauw
in het kiesdistrict Gouda tot lid gekozen, maar hij nam de benoeming niet aan, daar
hij vond, dat zijn verblijf te Parijs nuttiger voor de Bataafsche Republiek was.
Intusschen was zijn verhouding tot Charles de la Croix, minister van
Buitenlandsche Zaken der Fransche Republiek, om onbekende redenen zeer vijandig
geworden, waarvan het gevolg was, dat Blauw op diens verzoek in Juni 1796 uit
Parijs verplaatst werd, en wel naar Turijn. Juist te voren hadden de
verbazingwekkende overwinningen van Bonaparte plaats gehad en was in Mei de
vrede tusschen Frankrijk en Sardinië gesloten. Nu had laatstgenoemde mogendheid
hare beteekenis verloren en in Juli 1797 achtte men een gezant te Turijn overbodig.
Juist nadat Blauw besloten had, zich te Parijs te vestigen, werd hij in de kiesdistricten
Amsterdam 5 en Gouda op 2 Aug. 1797 tot lid der Nationale vergadering gekozen
en hij nam nu deze benoeming aan. Bij loting werd uitgemaakt, dat hij zitting kreeg
voor Gouda.
Hij schaarde zich hier onder de volgelingen van Vreede en was een der 43
onderteekenaars van de ultra-radicale en unitarische verklaring van Dec. 1797.
Daar de la Croix onderwijl gezant van Frankrijk bij de Bataafsche Republiek
geworden was en deze in de onderhandelingen, die aan den staatsgreep van 22
Jan. 1798 voorafgingen, een groot aandeel had, achtte men het wenschelijk, dat
Blauw buiten den staatsgreep bleef; hij was dan ook op die dagen afwezig, en wel
te Parijs, waar hij weder als in 1795 met Meijer samenwerkte. Als zoodanig was hij
in Sept. 1797 benoemd, nu echter niet als gezant maar als lid der commissie voor
Buitenlandsche Zaken. Het in Jan. 1798 opgetreden Uitvoerend bewind benoemde
nog in dezelfde maand Jan Eykenbroek tot gemachtigde te Parijs, ten einde buiten
Meijer en Blauw om onderhandelingen over geldelijken steun aan Frankrijk, d.w.z.
aan den directeur Barras, den minister van Buitenlandsche Zaken
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Talleyrand en anderen, te voeren. Eykenbroek trok in de eerste dagen van Febr.
een aantal wissels, tot een gezamenlijk bedrag van ƒ 250.000, op de Oost-Indische
kas te Amsterdam. Hem werd door het Uitvoerend bewind opgedragen, voor zichzelf
een instructie op te maken; in die instructie kwam voor, dat hij over 2 ½ millioen zou
kunnen beschikken. Zonder twijfel vielen van zulke sommen, van welke geen
verantwoording gedaan werd, hoewel er een agent (= thans minister) van Financiën
was, groote gedeelten aan Eykenbroek en aan degenen, die hem benoemd hadden,
af. Maar het bleek Eykenbroek, dat Blauw het een en ander van zijn handelingen
was te weten gekomen. Hij schreef aan het Uitvoerend bewind, dat hij angst had,
dat Blauw, of anders zeker de parijsche vrouw, met welke hij leefde en aan wie hij
alles mededeelde, de zaak ruchtbaar zou maken. Het bewind loste deze moeilijkheid
op: Blauw werd bij besluit van 15 Febr. 1798 benoemd tot gezant te Weenen.
Het duurde lang, eer hij naar zijn nieuwe bestemming vertrok, en zelfs toen de
tweede staatsgreep op 12 Juni 1798 plaats had, was hij nog te Parijs. Hij werd nu
als gezant te Weenen ontslagen en bleef ambteloos te Parijs wonen.
Zijn dochter was met een Franschman gehuwd, aan wiens vader Blauw zijn
vermogen had toevertrouwd. Toen die vader in 1810 bankroet ging en zelfmoord
pleegde, was hij ook broodeloos en solliciteerde hij bij den Keizer naar een
betrekking. Valckenaer, die hem ook geldelijk hielp, heeft gezorgd, dat hij in 1811
benoemd werd tot receveur des droits réunis te Dordrecht.
Toen de verbonden mogendheden ons land bezetten, week hij naar Soissons en
6 Febr. 1814, toen zij ook die stad bedreigden, naar Parijs, waar hij tot zijn overlijden
is blijven wonen.
Hij schreef: Geschiedkundig verhaal van de pogingen der omwentelingsgezinden
(met M.W. I r h o v e n v a n D a m ) (Amst. 1795); Memorie van instructie, afgedrukt
achter T. J o r i s s e n , De patriotten in Amsterdam in 1794 (Amst. 1874).
Zijn portret is gegraveerd door R. Vinkeles en A. Tardieu, gelithografeerd door C.
Legrand.
Zie: J.A. S i l l e m , Mr. Jacob Blauw en zijne memorie van instructie in Gids, 1875,
3e deel, 239.
Ramaer

[Bleecker, Hermanus]
BLEECKER (Hermanus, hij noemde zich later Harmanus), een afstammeling in de
rechte lijn van den volgende, werd 24 Oct. 1779 te Albany, N.Y., geboren uit het
huwelijk van J a c o b B l e e c k e r (achterkleinzoon van Jan Jansen) en E l i s a b e t h
W e n d e l l . Als jonge knaap leerde hij de groote generaals uit den vrijheidsoorlog
kennen, die na den vrede weer naar hun geboorteplaats Albany teruggekeerd waren,
o.a. Philip Schuyler, Peter Gansvoort en Abraham ten Broeck, die met van
Rensselaer er den toon aangaven.
De handel trok hem niet aan; des te meer de studie van het recht. De vereischte
examens legde hij met goed gevolg af en weldra mocht het advokatenkantoor van
Bleecker en Sedgewick zich in een drukke praktijk verheugen. Evenals bij zijn
voorvaderen bleef ook bij hem de herinnering aan het oude Holland voortleven (‘he
reverenced and cultivated everything that had to do with the land of his ancestors’)
en toen hij later als lid van het Congres zijn geboortestad vertegenwoordigde en
kennis maakte met de vooraanstaande staatslieden der republiek, viel de keuze
van den President Martin van Buren
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(1837-1841) op zijn vriend Bleecker als gezant der Unie in den Haag (1839). Toevallig
had hij kort te voren aan zijn hartewensch kunnen voldoen, een bezoek aan Holland,
welks taal hij nog niet verleerd was, integendeel zoo goed sprak, dat koning Willem
II verwonderd uitriep: ‘U spreekt beter Nederlandsch dan wij hier in Holland.’
De niet-herkiezing van den President maakte aan zijn diplomatieke loopbaan een
einde. Het nieuw gekozen staatshoofd moest met de spoils op zijn beurt zijn partij
gelukkig maken.
Alvorens naar Albany terug te gaan, huwde hij in 1842 met B a s t i a n a
C o r n e l i a M e n t z (1814-1885), een dochter van D. Mentz, ingenieur van den
waterstaat (zie deel II, kol. 896). Hij was 63 jaar, toen hij voor het eerst in het huwelijk
trad. Na een zeer gelukkige echtverbintenis stierf Bleecker in 1849 te Albany.
De herinnering aan dezen verdienstelijken, steeds bescheiden gebleven man,
die als leuze het Nederlandsche woord ‘Eenvoudigheid’ gekozen had, leefde voort
in een ‘public hall and library’, waartoe hij een groot deel van zijn vermogen bestemd
had. Later is deze stichting vervangen door de thans nog bestaande ‘Harmanus
Bleecker Library’, waarin zich zijn geschilderd portret bevindt, zeer waarschijnlijk
van de hand van Fr. Alexander uit Boston.
Zijn weduwe keerde naar Nederland terug, waar zij in 1851 hertrouwde met
Hendrik Coster Hermanusz. te Arnhem (zie deel I, kol. 639).
Zijn oudste broer, J a c o b , is ongeh. overleden.
Zie: H a r r i e t L a n g d o n P r u y n R i c e , Harmanus Bleecker, An Albany
Dutchman (Albany N.Y. 1924) met portretten.
Bartelds

[Bleecker, Jan Jansen]
BLEECKER (Jan Jansen), geb. te Meppel, verliet in 1658 zijn geboorteland om in
het toenmalige Nieuw-Nederland zijn fortuin te zoeken. In de hoofdstad
Nieuw-Amsterdam hield hij zich slechts korten tijd op, maar voer al spoedig de
Hudson op om zich blijvend als koopman te vestigen in de oudere nederzetting fort
Oranje of Beverwijk, dat al spoedig (1664) in Albany zou herdoopt worden. Hier is
hij tot zijn dood gebleven en er weldra een der verdienstelijkste burgers geworden.
Toen de nederzetting in 1686 door den engelschen gouverneur Dongan tot stad
verheven werd, werd hij in het charter als een der eerste schepenen genoemd. Later
bekleedde hij het ambt van rechter en in 1700 dat van burgemeester.
Zijn nageslacht heeft een reeks mannen geleverd, die een belangrijke plaats
bekleedden in hun geboortestad.
Zie: H a r r i e t L a n g d o n P r u y n R i c e , Harmanus Bleecker, An Albany
Dutchman (Albany N.Y. 1924).
Bartelds

[Blioul, Hieronymus de]
BLIOUL (Hieronymus d e ), geb. te Brussel, overl. 22 April 1556. In 1531 is hij no.
14 onder de 103 geëxamineerden in de Vrije Kunsten aan de hoogeschool van
Leuven, behaalt 30 April 1539 het doctoraat in de rechten en wordt in Augustus van
dat jaar rector magnificus; Aug. 1543 wordt hij voor de tweede maal in dien post
benoemd. Na den dood van Willem van Gaelen in 1539 wordt hij gekozen tot deken
der O.L.V. kerk van Breda, waar hij vermoedelijk zijn laatste levensjaren heeft
doorgebracht in het kapitale huis Ocron in de Veter- nu de St. Jansstraat, door hem
in 1547 gekocht. Hij bezat ook een kanunniksprebende in de St. Pieterkerk van Luik
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en het beneficie in de kapel op het bredasche kasteel. In zijn testament stichtte hij
een jaargetijde te Breda op zijn patroonfeest. Hij
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was een zoon van L a u r . d u B l i o u l , heer van Sart, secretaris van den Grooten
Raad van Brabant, griffier van het Gulden Vlies.
Zie: Analectes II, 300, XXVII, 314; V a l . A n d r ., Fasti Acad., 187; H o y n c k v.
P a p e n d r e c h t , Analecta V, 360.
Juten

[Blitterswijck, Arnt of Arnold heer van (1)]
BLITTERSWIJCK (Arnt of Arnold heer v a n ) (1), overl. in 1449, zoon van Sibert,
die volgt, vermeld met zijn vader in den verbondsbrief 1418, werd in 1428 's
Maandags na St. Agatha (5 Febr.) met Blitterswijck beleend. In 1446 Vrijdags na
Maria Domini werd hij beleend met den hof te Tongerloo in het kerspel Sevenum
en den hof ter Voort in het kerspel Baerlo, welke hij in 1447 aan zijn zoon Johan
overdroeg. Hij was gehuwd met E l i s a b e t h , dochter van D i r k v a n d e r
D o n c k , heer van Sevenum, en diens echtgenoote A g n e s . Zijn zoons waren o.a.
Johan en Arnold II (die beiden volgen).
Zie: Maasgouw (1881), 426, 442, (1899) 15, 75, (1900) 87, 92, (1922) 49.
Verzijl

[Blitterswijck, Arnt of Arnold heer van (2)]
BLITTERSWIJCK (Arnt of Arnold heer v a n ) (2), overl. in 1501, zoon van den
voorgaande, werd in 1469 na den dood van zijn broeder Johan (die volgt) met
Blitterswijck beleend; 9 Aug. 1470 geven hij, zijn vrouw E l i s a b e t h v a n
B e m m e l en haar broeder A l b e r t te kennen, dat hun vader Albert van Bemmel
zekere rente aan den prior van het klooster Gaesdonck had geschonken. Hij had
aan zijn vrouw ook een erfrente van vijf malder rogge uit den hof ten Berck te
Wanssum, later Calcarshof genoemd, ten geschenke gegeven. 5 Dec. 1473 zijn
Arnold II heer van Blitterswijck en Albert van Bemmel, zijn schoonbroeder, getuigen
bij het huwelijksverdrag gesloten tusschen Dirk van Bronckhorst en Arckenrade van
Blitterswijck, Arnold's bloedverwante. 15 Dec. 1473 was hij met Dirk heer van Horst,
drost van het land van Kessel, borg voor de getrouwheid van Adam ingen Huse,
rentmeester der domeinen in het kwartier van Arnhem en de Veluwe. Volgens
R i c h a r d s o n , Merode II, 42 was hij gehuwd met M a r g a r e t l h a v a n R h e i j d t .
Zijn kinderen waren o.a.: W a l b u r g i s , welke Blitterswijck van haar broeder Dirk
erfde en daarmede in 1509 werd beleend; zij huwde 1472 Dirk van Lijnden, heer
van Hemmen (vgl. dl. VII, kol. 787) en hertrouwde in 1502 met Wolter van Zuylen
van Natewisch, met wien zij nog in 1516 voorkomt; Dirk (die volgt); A n n a , huwde
met Egbert van Hergraeven, scholtis van Blitterswijck (vgl. dl. VII, kol. 563);
C a t h a r i n a en E l i s a b e t h , kloosterzusters te Gravendal-Nieuwklooster.
Zie: Maasgouw (1881), 426, 442 (1900), 87-92; R o b e r t S c h o l t e n , Das
Cistercienserinnen- Kloster Grafenthal zu Asperden, 177, 260.
Verzijl

[Blitterswijck, Dirk heer van]
BLITTERSWIJCK (Dirk heer v a n ), zoon van den voorgaande, overl. in of vóór
1509, beleend 1502, was met Johan van Eijll, heer van Geysteren, van wege de
ridderschap tegenwoordig bij het bestand, dat 31 Maart 1501 gesloten werd tusschen
hertog Karel van Gelder en Johan hertog van Cleef; 1 Febr. 1502 verleende hertog
Karel hem kwijtschelding van hetgeen deze en wijlen zijn vader Arnt tegen hem
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misdreven hadden en kreeg hij ook de verbeurdverklaarde goederen van zijn broeder
J a s p e r om die erfelijk te behouden. Dirk stichtte met zijn echtgenoote J u t t a
v a n A p p e l t e r n aan de westzijde van het dorp Blitterswijck een kapel, ter eere
van de H. Moeder Anna en St. Joannes den Dooper. Jutta, die in 1502 een
jaarlijkschen lijftocht van 100 rijnsche guldens kreeg, komt als weduwe 13 Nov.
1518 voor, op welken dag hertog Karel van Gelder een beschikking te haren behoeve
maakte ten aan-
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zien eener rente uit de heerlijkheden Blitterswijck en Hemmen, welke Jasper van
Lijnden, heer van die plaatsen, als erfgenaam van zijn oom Dirk van Blitterswijck
betalen moest; 21 Dec. 1520 legden de schepenen van Blitterswijck de verklaring
af, dat Jutta zich in meerdere punten tegen het landrecht vergrepen had.
Zie: Maasgouw (1879) 53, (1881) 426-427, (1900) 87, 88, 92; Limburg's Jaarboek
(1922) 76.
Verzijl

[Blitterswijck,Hendrik van (1)]
BLITTERSWIJCK (Hendrik v a n ) (1), heer van Afferden 1421-1449, overl. 6 Nov.
1449, zoon van Sibert (die volgt) en E l i s a b e t h v a n B r o e c k h u y s e n , werd
na den dood zijns vaders met een derde gedeelte der heerlijkheid Afferden met alle
toebehooren beleend; hij trad in dienst van den hertog van Gelder en werd door
hem aangesteld als kastelein en ambtman van het huis ter Hatendonck, gelegen in
de gemeente Sambeek; hij was gehuwd met J u t t a v a n B y l a n d t , die in 1450
en 1465 den tocht der heerlijkheid Afferden kreeg. Als haar ouders worden genoemd
J o h a n v. B. en zijn vrouw J u t t a , die ik echter in de genealogie van Bylandt niet
kan thuisbrengen. Zij overleed 20 Oct. 1469 en werd begraven in den kruisgang
der abdij Gravendal-Nieuwklooster. Hun kinderen waren o.a.: Hendrik II (die volgt);
J o h a n (vermeld 1450, 1473); M a r g a r e t h a , kloosterzuster in de abdij
Gravendal-Nieuwklooster, abdis aldaar 1469-1505, overl. 27 Febr. 1505; J u t t a ,
keldermeesteres in de Munsterabdij te Roermond.
Zie: Maasgouw (1899), 76, 80, (1900), 83-84; J.B. S i v r é , Het necrologium der
adellijke Munsterabdij te Roermond in Publ. de la soc. hist. et arch. dans le duché
de Limbourg (1876), 184, 193, 265, 269; R o b e r t S c h o l t e n , Beiträge zur
Geschichte von Wissel und Grieth, 67 en de daar aangehaalde bronnen; d e z ., Das
Cistercienserinnen- Kloster Grafenthal zu Asperden, 29, 258, 260.
Verzijl

[Blitterswijck, Hendrik van (2)]
BLITTERSWIJCK (Hendrik v a n ) (2), heer van Afferden, overl. in 1506, zoon van
den voorgaande, werd 1450 en 1465 met ⅓ deel van Afferden beleend en
vernieuwde den eed 27 Sept. 1473, was evenals zijn vader ambtman en kastelein
van het huis ter Hatendonck; hij maakte 3 Oct. 1505 zijn testament en koos zijn
laatste rustplaats voor het St. Antoniusaltaar in de kerk te Afferden. Hij was gehuwd
met L u t g a r d v a n A s s e l t J o h a n s d r . welke hij 27 Sept. 1473 tochtte. Zijn
dochter, M e c h t i l d i s , erfgename van Afferden, huwde met G e o r g I v a n
A s c h e b r o c k t o t M a l e n b o r g , welke in 1506 met ⅓ deel van Afferden werd
beleend, hetwelk diens zoon J o h a n 9 Oct. 1540 verkocht aan Dirk van der Lippe
genaamd Hoen (dl. VII, kol. 773).
Zie: Maasgouw (1899), 76-80, (1900), 84; R o b e r t S c h o l t e n , Das
Cistercienserinnen- Kloster Grafenthal zu Asperden, 180.
Verzijl

[Blitterswijck, Johan of Jan heer van]
BLITTERSWIJCK (Johan of Jan heer v a n ), overl. in 1469, zoon van Arnt (1) en
E l i s a b e t h v a n d e r D o n c k , vermeld met zijn vader in 1447, werd in 1449
Zaterdag na St. Vitus (24 Juni) met Blitterswijck beleend, stichtte in 1461 in de kerk
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aldaar een altaar ter eere van de H. Catharina en begiftigde het met vele dotatiën.
In 1468 Zondag na St. Martinus (26 Juni) verhief hij opnieuw de heerlijkheid. Hij
was gehuwd met W a l r a v a P i e c k Gijsbertsdr. welke in 1452 als vruchtgebruikster
de heerlijkheid verhief. Uit zijn huwelijk twee dochters: C a t h a r i n a , kloosterzuster
in de abdij Gravendal-Nieuwklooster, vermeld 1461,
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en E l i s a b e t h , welke in 1468 van Floris, heer van Mierlaer een erftiende van 7
malder rogge kocht, liggende in een zekeren hof te Meerlo.
Zie: Maasgouw (1879), 53, (1881), 426, 442, (1900) 87, 92, (1922) 50.
Verzijl

[Blitterswijck, Sibert heer van (1)]
BLITTERSWIJCK (Sibert heer v a n ) (1), overl. in 1428, was een zoon van R o b e r t ,
bekend uit den oorlog tusschen den bisschop van Munster en den hertog van Gelder
(14de eeuw). Sibert was de 10de heer van Blitterswijck, van zijn voorgangers is
slechts de naam bekend. Hij komt voor in den verbondsbrief van 25 Jan. 1359,
volgens welken hij voor den landvrede twee gewapenden moest bezorgen; 2 Juli
1379 komt hij met zijn broeder H e n d r i k voor; in 1397 is hij tegenwoordig bij de
scheidsrechterlijke deeling der nalatenschap van Dirk van der Donck te Sevenum.
In een brief no. 257 (dateerend van vóór den 18en Mei 1422), aan de regeerders
van Keulen gericht, deed hij met zijn zoon Arnt een verzoek ten bate van den
keulschen burger Willem van den Bergen.
Zie: Maasgouw (1881), 426, (1899), 15, 75.
Verzijl

[Blitterswijck, Sibert van (2)]
BLITTERSWIJCK (Sibert v a n ) (2), heer van Afferden, overl. 6 Mei 1421, denkelijk
zoon van H e n d r i k , den broeder van Sibert (1), heer van Blitterswijck, die nog in
1372 en 1379 voorkomt; hij zegelde 1367 voor zijn bloedverwant Wolter v. B., die
met Elisabeth, dochter van Dirk van Wissel en Ermgardis van den Boetzelaer gehuwd
was en toen van zijn schoonouders vier morgen land verkreeg. In 1371, Zaterdag
na St. Remigius (1 Oct.), komt hij voor in een deeling met Seger van Egeren, Johan
van Broeckhuysen Segerszoon en Seger van Broeckhuysen Willemszoon. In 1375
op Palmzondagavond bekent hij met zijn vrouw E l i s a b e t h v a n
B r o e c k h u y s e n , aan Roelman heer van Arendael en diens vrouw Christina van
Myrlaer en hun kinderen Hendrik en Salentin van Arendael, dat zij van hen mochten
aflossen de 90 Rooskens mottoenen jaarlijks, welke zij hun verkocht hadden aan
en op hun goed te Afferden; 1376 op St. Matthiasdag komt hij als getuige van Jacob
heer van Myrlaer en diens vrouw Johanna van Broeckhuysen voor. In 1382 op
O.L.Vr. Lichtmis (2 Febr.) verkoopen zij hun ⅓ deel der heerlijkheid Well (Lb.) aan
Salentin van Arendael, zijn vrouw Mechtildis van Broeckhuysen en hun erven, zooals
zij dat gekocht hadden van Jacob, heer van Myrlaer, de Jonge, en zijn echtgenoote
Johanna van Broeckhuysen. Op Zondag Judica 1382 bekennen hij en zijn
echtgenoote, dat zij ontvangen hebben van Salentin van Arendael 400 oude, goede,
gouden schilden, die hun heer Salentin op toekomenden Palmzondag geven zal,
wegens het aankoopen van ⅓ deel der heerlijkheid Well (Lb.), waarvoor zij kwitantie
geven; in 1382 Vrijdags na Paschen verklaren zij de 400 oude schilden ontvangen
te hebben. In 1397 (misschien reeds vroeger) was hij in bezit van ⅓ deel der
heerlijkheid Afferden aan de Maas, dat een leen der heerlijkheid Cuyck was: 30
Nov. 1397 verklaarde Jacob, heer van Myrlaer (Meerlo), dat hij en zijn erven geen
recht op de heerlijkheid Afferden, Cuycksch leen, bezitten, tevens beloofde hij Sibert
van Blitterswijck in het bezit daarvan niet te verontrusten. In 1415 gaf Adolf, graaf
van Cleef, hem een kwijtbrief voor al de schade, die hij door het overnachten der
gemalin van den graaf, Maria, dochter van hertog Johan van Bourgondië, te
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Maashees, aan zijn goederen te Afferden geleden had. Volgens het necrologium
der Munsterabdij te
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Roermond, is hij op 6 Mei overleden, denkelijk 1421 in welk jaar zijn zoon Hendrik
(1) (zie hiervoor) als heer van Afferden voorkomt.
Zie: R o b e r t S c h o l t e n , Beiträge zur Geschichte von Wissel und Grieth, 66-67,
178-180; A.F. v a n B e u r d e n , Het oudste cartularium der heerlijkheid Well (Lb.)
(1363-1463) in Limburg's Jaarboek (1906), 119, 121, 125; M.J. J a n s s e n ,
Geschiedkundige aanteekeningen over de heeren van Meerlo (Lb.) in Publ. de la
soc. hist. et arch. dans le Limbourg (1912), 240; Maasgouw (1899), 75, 76, 80; J.B.
S i v r é , Het necrologium der adellijke Munsterabdij te Roermond in Publ. de la soc.
hist. et arch. dans le duché de Limbourg (1876), 212.
Verzijl

[Block, Jan]
BLOCK (Jan), geb. te Rotterdam 1695, overl. aldaar 8 Juli 1792. Deze, een
aanzienlijk koopman, verdient hier vermelding, omdat hij de groote weldoener is
geweest van de r.-k. armen en weezen in zijn geboortestad. Met recht verkreeg hij
daarom den naam van den ‘Vader’ der armen. Op 4 Nov. 1775 kocht hij met Cornelis
van der Kun voor ruim ƒ 20.000 een pand aan den Schiedamschen dijk, om daar
de armen en weezen van de steigersche statie onder dak te brengen. Beiden waren
armmeesters van die gemeente, en hadden feitelijk voor al de wereldlijke belangen
der statie te zorgen; B. heeft dat ambt meer dan een menschenleeftijd lang, van
1727 tot 1792, vervuld. Aan zijn milddadige hulp was het ook te danken geweest,
dat de steigersche gemeente in 1757 haar kerk had kunnen vergrooten. Ruimschoots
bedacht hij voormeld weeshuis in zijn testament, 22 Maart 1781 voor notaris
Constantinus Rijp opgemaakt; een derde der gansche nalatenschap, dat ƒ 884.343
bleek te bedragen, zou na zijn dood aan het weeshuis ten goede komen. Echter
onder twee voorwaarden: eerstens, mocht het armbestuur van de steigersche statie
ooit te niet gaan, dan zou al het geld, armen en weezen dezer statie toebedacht,
aan de familie van zijn moeder komen. Vervolgens: zou bij geval het octrooi van 14
Juni 1729 worden ingetrokken, waarbij burgemeesters, niettegenstaande het
onverdraagzaam plakkaat van 1665, hadden vastgesteld, dat men ook ten bate van
R.K. armen testamentaire beschikkingen kon maken, ook dan moest het geld
eenzelfde bestemming verkrijgen. Het schilderij, op doek, van dezen weldoener,
wordt bewaard in het r.-k. weeshuis te Rotterdam, West-Kruiskade 12.
Zie: Rotterdam in den loop der eeuwen (Rotterdam, W. Nevens, 1906, II, 1ste
stuk, 103).
Hensen

[Bloemarts, Arnold Jacob Hubert Joseph]
BLOEMARTS (Arnold Jacob Hubert Joseph), geb. te Weert 26 Juli 1780, plaats en
datum van overlijden mij onbekend, zoon van G u i l l i e l m u s M a r t i n u s
A l b e r t u s B., hofraad van de abdis van Thorn en secretaris van Weert en
Nederweert, en van M a r i a J o a n n a S y b e n . Hij was keizerlijk notaris te Venlo,
lid der Provinciale Staten en militie-raad van het arrondissement Roermond, maire
van Venlo 1806-1816 (geïnstalleerd 17 Dec. 1806, herbenoemd 10 April 1813 en
8 Mei 1814), presideerend burgemeester 1816-1820 (2 Jan., benoemd 3 Juli 1816,
herbenoemd 29 Sept. 1817), burgemeester 1824 (19 Febr.)-1830 (10 Nov.), toen
hij als hollandschgezinde burgemeester bij de komst der Belgen naar Straelen
afreisde. Hij woonde op de Lomstraat no. 442 te Venlo en was gehuwd met A l o i s e
P h i l i p p i n e P e t r o n e l l e J o s e p h i n e l e B r u n , geb. te Kessel (Lb.) in
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1786, dochter van Carel le Brun, controleur der rechten en licenten van den koning
van Pruisen te Kessel (Lb.), en van
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Maria Teresia Magdalena Stuers, uit welk huwelijk zeven kinderen te Venlo werden
geboren.
Zie: Doopregisters van Weert; Registers van den burgerlijken stand te Venlo;
Bevolkingsregister van Venlo van 1830; H. U y t t e n b r o e c k , Bijdragen tot de
geschiedenis van Venlo I, 112, 118, IV, 91, 112, 146; Maasgouw 1920, 61-62; M.J.
J a n s s e n , Aanteekeningen over de familie Le Brun.
Verzijl

[Bloeme, Hermanus Anthonie de]
BLOEME (Hermanus Anthonie d e ), schilder, geb. 17 Sept. 1802 te 's Gravenhage,
gest. 3 Nov. 1867 aldaar. Leerling van J.W. Pieneman, werkzaam te Amsterdam
en 's Gravenhage. In zijn eersten tijd behandelde hij voornamelijk historische,
speciaal bijbelsche onderwerpen (opgenoemd in Kunstkroniek 1869) later, sedert
1849, bijna uitsluitend portretten. In dit genre had hij een grooten naam en wordt hij
nog in onzen tijd zeer gewaardeerd. Bescheiden, helder en eerlijk was hij in zijn
leven evenals in zijn kunst.
Portretten van hem in het Rijksmuseum en in het Gemeentemuseum te 's
Gravenhage.
Zie: Kunstkroniek 1869, bl. 8 en 59 v.v. (met portret naar een photographie); G.H.
M a r i u s , Holl. Schilderk. 19de eeuw. Zijn portret is gelithografeerd door F.H.
Weissenbruch.
Kossmann

[Bloemen, Norbertus van]
BLOEMEN (Norbertus v a n ), geb. te Antwerpen 1670 en ged. 10 Febr., overl. te
Amsterdam omstr. 1746, uit een schildersfamilie, was de jongste van negen kinderen
van P e t r u s B. en J o h a n n a H e y d e n s . Na zijn leertijd begaf hij zich naar
Rome, waar zijne twee broeders, P e t r u s (1657-1720) en J a n F r a n s (1662-1749)
naam gemaakt hadden. Onder de schilders had hij den bijnaam Cephalus. Hij was
waarschijnlijk een leerling van zijn oudsten broeder en wijdde zich voornamelijk aan
gezelschapsstukken en portretten. Het koloriet zijner stukken had te weinig
natuurlijkheid en de scherpte der omtrekken beviel niet. Hij bemerkte, dat hij te
Rome geen voldoende werk vond en keerde, naar het heet bedelend van klooster
tot klooster, naar Antwerpen terug, waar hij echter evenmin vooruitkwam. Hij week
uit naar Holland en vestigde zich te Amsterdam, waar hij teekenlessen gaf. Hij
schilderde ook historiestukken. Voor de kerk der Franciscanen, de Boom in de
Kalverstraat, schilderde hij een altaarstuk, de geboorte van Christus.
Zijn portret, een crayonteekening door hem zelf gemaakt, werd, met de
kunstverzameling van van der Marck, verkocht te Amsterdam 1773.
Zie: I m m e r z e e l , De levens en werken van holl. en Vlaamsche kunstschilders
I, 63; K r a m m , De levens en werken vanl holl. en vl. kunst I, 106; S i r e t in Biogr.
nat. Belg. II, 491; W u r z b a c h , Niederl. Künstler-Lexikon I, 114;
T h i e m e - B e c k e r , Allg. Lexikon der bildenden Künstler IV, 128.
Fruytier

[Bloemen Waanders, Pieter Lodewijk van]
BLOEMEN WAANDERS (Pieter Lodewijk v a n ), geb. te Antwerpen 18 Sept. 1823,
overl. te Warnsveld 25 Febr. 1884. Na in Nederland te zijn opgeleid tot ambtenaar
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bij het B.B. in Ned.-Ind., was hij als controleur werkzaam in het Gouvernement
Sumatra's Westkust, in de res. Palembang en op Bali, waar hem de rang van
assistent-resident verleend werd. Op Java geplaatst, werd hij res. van Banjoewangi
en gecommitteerde voor de zaken op Bali en Lombok. In 1862 ontving hij zijn
benoeming tot res. van Palembang, in welke kwaliteit hij den tocht naar de
Pasoemalanden meemaakte (66). Bij zijn terugkeer van het hem in 67 verleend
ziekteverlof naar Europa, werd hij tot res. van Kedoe benoemd, waarna hij in 1876
repatrieerde. Zijn Studiën over Bali is de vermeerdering onzer kennis
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van land en volk van dit eiland ten goede gekomen.
Zie: Tijdschr. voor ind. T.L. en V. II, 1859; N. Tijdschr. voor N.I. XVI en XX; Tijdschr.
v. N.I. 1868, II, 1870, II.
Bartelds

[Blok, Mr. Bernardus]
BLOK (Mr. Bernardus), geb. te Makassar 10 Apr. 1756, overl. te Alkmaar 29 Juli
1818, was de zoon van den kapitein ter zee R o e l o f B l o k en J a c o b a M a r t h a
C o o p à G r o e n . Zijn vader werd in 1755 gouverneur van Celebes. In 1761
repatrieerde hij als admiraal eener retourvloot. Hij werd na zijn terugkomst
burgemeester van Enkhuizen. Bernardus werd 19 Aug. 1771 als student te Leiden
ingeschreven en vooral door den invloed van den hoogleeraar J.H. Voorda (dl. III,
kol. 1339) werd hij een warm Patriot. Op 29 Aug. 1775 promoveerde hij in de rechten
op een dissert. getiteld De potestate ordinun Hollandiae sub comitibus posterioribus,
atque regiminis mutatione sub Guilelmo primo usque ad decessum Leicestrii facta.
Achter deze dissertatie komt een vers van M.S. du Pui voor.
Hij zette zich als advocaat te Enkhuizen neder en verkreeg venia aetatis. Hij werd
in 1777 schepen der stad en 13 Oct. 1779 benoemd tot stadssecretaris honorair.
Reeds van den eersten tijd zijner vestiging te Enkhuizen was hij zoowel in
economischen als in staatkundigen zin werkzaam. Hij richtte een genootschap
Oeconomia Enchusana en een oeconomisch werkhuis op, en werd in 1782 voorzitter
van een patriotsch genootschap. Sedert 1783 bezocht hij als afgevaardigde
vergaderingen der partij te Amsterdam.
Op 2 Nov. 1785 werd hij benoemd tot secretaris van West-Friesland en het
Noorderkwartier. Ook werd hij commies der financiën van die onderprovincie. Hij
verhuisde toen naar Hoorn.
Op 15 Febr. 1787 werd hij lid van een patriotsch comité voor geheel Holland,
waarin Pieter Paulus uit Rotterdam, Ocker Gevaerts uit Dordrecht en 7 anderen
zitting hadden.
Op 4 Mrt. 1787 brak een oranjegezind oproer te Hoorn uit, de patriotsche club
werd ontbonden en een aantal glazen in huizen van patriotten, ook het zijne, werden
ingeworpen, terwijl een gevangen persoon, die oranje gedragen had, verlost werd.
Blok en anderen vluchtten naar Alkmaar en kregen gedaan, dat twee compagnieën
cavalerie naar Hoorn gedirigeerd werden, waardoor de orde werd hersteld en de
belhamels gevangen genomen werden.
In een gemeenschappelijke vergadering van Gecommitteerde raden en het bestuur
van Hoorn werd besloten, het ontbonden exercitie-genootschap te herstellen en Mr.
A.D. de Vries, van Aken en A. Buylkes, officier van het oranje-korps te Enkhuizen,
die onder verdenking van medeplichtigheid aan het oproer stonden, te dagvaarden.
Verder werden de kapiteins ter zee Tulleken en Dekker en de luitenant ter zee
Braam op last van Blok gevangen genomen. Zij hadden gehoorzaamd aan een
order van den stadhouder (admiraal-generaal van de vloot), die het
tegenovergestelde van een order van Gecommitteerde raden behelsde, en op 19
Juli werd aan het bestuur van Holland verzocht, iemand aan te wijzen om het
rechtsgeding tegen hen te voeren. Hiervoor werd Mr. H.H. Vitringa (dl. V, kol. 104)
aangewezen. Nadat de Pruisen in Sept. in het land kwamen, heeft dit proces geen
voortgang gehad.
Toen men in Juli vernam, dat een aanslag uit zee op Amsterdam beraamd werd,
huurde Blok in overleg met het bestuur van Amsterdam 5 schepen, die als onderdeel
van een amsterdamsch smaldeel zouden optreden. Het bevel werd aan den kapi-
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tein A. Braak (dl. I, kol. 446) opgedragen. Bovendien nam Blok maatregelen tot het
oprichten van een vliegend legertje. Op 17 Aug. 1787 deelde hij aan Gecommitteerde
raden mede, dat een korps gewapende burgermilitie uit de genootschappen en
schutterijen in het Noorderkwartier was opgericht. Op 13 Sept. bedroeg dit legertje
300 man; het bevel werd opgedragen aan A.G. Mappa. Het trok toen Purmerend
binnen, men verzette daar de regeering, maar toen de Pruisen Amsterdam naderden,
trok het zich terug naar Medemblik, waar het verliep en 22 Sept. ontbonden werd.
Blok, die zich naar Amsterdam begeven had, vluchtte nog in Sept. naar Brussel,
waar hij geruimen tijd bleef.
Uit de gelden, bijna ƒ 200.000, hem als commies van Financiën toevertrouwd, had
hij ruim ƒ 70.000 medegenomen, het overige werd in Dec. 1787 door zijn zwager,
Mr. A. Vaillant, aan den opvolger van Blok teruggegeven. Hij zond 5 Nov. zijn
verantwoording in en deelde daarbij mede, dat alle uitgaven door hem gedaan waren
op last van Gecommitteerde raden van West-Friesland en van de gecommitteerden
tot het defensiewezen te Woerden en Utrecht. Op 19 Dec. 1787 werd hij ontzet uit
zijn ambt van secretaris der Gecommitteerde raden en 29 d.a.v. uit dat van commies
der financiën.
Ook werd hij 15 Febr. 1788 uit Holland, West-Friesland, Zeeland en Utrecht
verbannen. Hij protesteerde 28 Mrt. d.a.v. tegen hetgeen drie zijner voormalige
ambtgenooten in Gecommitteerde raden, de burgemeesters Verschuur van
Enkhuizen, Kloek van Alkmaar en Wallendaal van Edam, op 11 Febr. 1788 om zich
te redden, schreven, dat zij door Blok misleid waren en alle patriotsche maatregelen
van dat college eigenlijk door hem genomen waren. Zijn protest werd evenwel
afgewezen. Daar er, naar hij vernomen had, plannen bestonden, hem op te lichten,
verhuisde hij in Jan. 1788 naar Parijs.
Blok stelde zich in verbinding met C.L. van Beyma (zie dit deel kol. 94) en J.
Valckenaer (dl. I, kol. 1510) en stelde met hen een verslag op over de beste wijze,
waarop aan de vele naar Frankrijk uitgewekenen, welke voorloopig door de fransche
regeering onderhouden werden, werk verschaft kon worden. Zij stelden voor om
een commissie te benoemen, ten einde de beste plaats, waar een etablissement
voor werkverschaffing kon komen, voor te stellen. Deze commissie stelde
Grevelingen voor, en daar werd een dusdanig etablissement opgericht, waarvan
Blok het hoofd werd. Men richtte een zeilmakerij en een scheepstimmerwerf op en
begon een turfgraverij. Deze wijze van werkverschaffing werd sterk tegengewerkt
door van Beyma en anderen, die meenden, dat, als de Nederlanders zich daar
vestigden en het hun goed ging, de kans om in Nederland terug te komen, verkeken
zou zijn, daar Frankrijk dan geen belang zou hebben bij een verandering van het
bestuur hier te lande. Ook hierdoor en door de oneenigheden van Valckenaer, wiens
partij hij koos, met van Beyma, is het etablissement niet tot bloei gekomen.
Hij huurde nu halverwege St. Omer, waar vele vluchtelingen, onder wie van
Beyma, woonden, en Grevelingen, een oud Jezuïetenklooster te Watten en ging
daar wonen met Valckenaer, Daendels (dl. I, kol. 665), Mappa, Fijnje (dl. I, kol. 906)
en hun familiën.
Op 11 Juli 1789 werd Blok veroordeeld tot ƒ 10.000 boete wegens het uit 's lands
kas verstrekken van gelden ten behoeve van de legertjes te
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Woerden en in West-Friesland en tot het teruggeven der gelden, die hij nog onder
zich had, terwijl zijn goederen verbeurd verklaard en zijn huis verkocht werd. Op 15
d.a.v. protesteerde hij tegen een en ander.
Op 1 Febr. 1793 werd door Frankrijk de oorlog, aan de Zeven Provinciën en den
stadhouder verklaard. Reeds voor dien tijd was het fransche leger onder Dumouriez
de zuidelijke Nederlanden binnengerukt. Johan Koenraad de Kock werd benoemd
tot hoofd van de revolutionnaire operaties, die in Nederland uitgevoerd zouden
moeten worden, en Blok was een der leden van het hem toegevoegde comité. Zij
zetelden eenige maanden te Antwerpen. Op 21 Febr. 1793 kwam Blok met het leger
te Breda, dat aan de Franschen werd overgegeven, aan.
C. v a n d e r A a (Geschiedenis van den oorlog 1793-1802, 1e deel, blz. 353)
zegt: ‘De bekende Blok, te Enkhuizen weleer woonachtig, spreidde zijne
welsprekendheid, tegelijk met zijne helsche wraaklust ten toon, toen hij der
vergaderde Burgerij toeriep: “Gij zijt vrij, ontslagen van de knellende keetenen van
den dwingeland, uwen zoogenaamden Baron. Doet afstand van alles, wat u nog
aan den dwingeland gebonden houd! Zweert hier de zijnen, en allen die hem
voorstaan, een eeuwigen haat! Zoo er nog onder u zijn, die zich zijner aannemen,
die nog ten zijnen voordeele sprecken, drukt hen den dolk in het hart!”’
Volgens Glasz (zie beneden) volgde op de laatste woorden nog: ‘eer zij het u
doen’. Dit verzacht de conclusie, die men hieruit over het karakter van Blok moet
trekken, eenigszins, en geeft ook een denkbeeld omtrent de verregaande partijdigheid
van van der Aa. Ook is het bekend, dat de woorden der heftige Patriotten veel
bloeddorstiger zijn dan hun daden. Toen zij de macht hadden, hebben zij zelfs de
goederen hunner vijanden niet verbeurd verklaard. Gevangenis is de ergste straf
geweest, door hen toegepast. Alleen is onder het friesche schrikbewind van 1796
een oranjeklant ter dood gebracht.
Na korten tijd moest als gevolg van den slag bij Neerwinden Breda door het
fransche leger ontruimd worden. Het nederlandsche comité revolutionnair werd
ontbonden en Blok keerde terug naar Frankrijk. Hij vestigde zich te Calais, zijn
ambtgenooten te Boulogne sur Mer of Parijs.
Toen generaal Houchard eenige successen in Vlaanderen had, stelde Blok aan
den agent der nederlandsche uitgewekenen, A. Dumont-Pigalle, voor, de nieuw
opgetreden Nationale conventie te bewerken om dien generaal te bevelen, weder
een inval in Nederland te doen. Pigalle ried dit af, vooral omdat het fransche leger
aan alles gebrek had. Ook deelde hij mede, dat men het bataafsche comité verdacht,
de hand te hebben in het verraad van Dumouriez. Op 9 Mrt. 1794 wendden de Kock,
van Hooff, Schilge, Probsteg en Blok zich tot het Comité de salut public om zich vrij
te pleiten en mede te deelen, dat zij dit lichaam in alles gehoorzaam zouden zijn.
Toch werd de Kock 16 Mrt. gevangen genomen en 24 d.a.v. geguillotineerd en van
Hooff 13 Apr. 1794 gevangen gezet. Blok bleef, te Parijs wonende, van gevangenis
vrij.
In het laatst van 1794 werd vooral op zijn aandrang besloten, dat het leger van
Pichegru, dat België veroverd had, ook zou trachten, door den strengen vorst
begunstigd, ons vaderland binnen te dringen. In Oct. 1794 werden Blauw (zie dit
deel kol. 114) en Irhoven van Dam door een vergadering van Patriotten naar Parijs
afgevaardigd om er op aan te dringen, dat generaal Pichegru zijn leger tegen
Nederland in bewe-
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ging zou stellen. Het bleek nu, dat vanwege den stadhouder G. Brantsen (dl VII,
kol. 195) en O. Repelaer (dl. III, kol. 1071) naar Parijs waren vertrokken om over
vrede te onderhandelen. B. wist zich in verbinding te stellen met E.R. Courtois, een
der leden van het Comité de Surité génerale, en hierdoor kwamen de beide
genoemden ook in betrekking met hem. Blauw leverde aan het comité een
denonciatie in, waarin werd aangetoond, dat het niet gewenscht was, dat Frankrijk
met de beide afgevaardigden van den stadhouder onderhandelde. Verder was het
gevolg vooral van Blok's optreden, dat aan Pichegru bevolen werd, de Vereenigde
Provinciën met zijn leger binnen te rukken, hetgeen door de strenge vorst in Dec.
1794 mogelijk gemaakt werd.
Tot Febr. 1795 bleef Blok te Parijs, bij zijn terugkeer h.t.l. in die maand werd hij
tot lid van het bestuur van Enkhuizen en tot afgevaardigde dier stad naar de Staten
van Holland benoemd en door die Staten naar de Algemeene Staten afgevaardigd.
Hij restitueerde de door hem achtergehouden gelden zoo spoedig mogelijk en werd
voor de verbeurdverklaring zijner goederen schadeloos gesteld.
De regeering van Holland nam 9 Mrt. een besluit, waarbij van alle besturen en
ambtenaren een eed werd gevorderd, dat zij de nieuwe regeering gehoorzaam
zouden zijn. Hiertegen werd wegens het voorloopig karakter der Staten van Holland
door de, hoewel in denzelfden geest omgezette, regeering van Amsterdam
geprotesteerd. Er werd toen een uit 6 leden bestaande deputatie, als wier
woordvoerder Blok optrad, naar Amsterdam gezonden. Zij haalde den militairen
commandant van Amsterdam, Dr. Krayenhoff (dl. II, kol. 719) over, het garnizoen
te harer beschikking te stellen, en belegde een vergadering van den raad, waar
bleek, dat 6 leden, onder wie Schimmelpenninck (dl. IV, kol. 1225) en Irhoven van
Dam, bezwaar hadden, den eed af te leggen. Zij werden afgezet en bekwamen
huisarrest. Dit laatste werd evenwel spoedig opgeheven. Op 27 Febr. 1795 werd
Blok benoemd tot lid van het Comité der Bat. Republiek voor de Marine, dat de
vroegere Admiraliteit verving. Hij is dit een aantal jaren, onder de wisseling van
regeeringen gebleven. Blok werd 27 Jan. 1796 in het district Enkhuizen gekozen
tot lid van de nationale vergadering. Hij behoorde daar tot de vooruitstrevende
unitarissen, maar had toch een hooge mate van onafhankelijkheid, zooals
verscheidene malen bleek, toen hij zich verzette tegen voorstellen van Vreede,
Valckenaer en hun partijgenooten.
Op 15 Mrt. 1796 stelde hij voor, geen deputaties ter vergadering toe te laten, welk
voorstel werd aangenomen. Op 2 Mei d.a.v. stelde hij met het oog op geruchten dat
Hannover (behoorend aan den koning van Engeland) en Pruisen aan onze grenzen
troepen verzamelden, om te zorgen voor verdediging van ons land aan de oostzijde
en om maatregelen tegen de Oranjegezinden binnenslands te nemen. Ook dit werd
aangenomen.
Hij was een der 3 leden eener commissie voor de koloniën. Zij diende een rapport
in, waarin geen woord over de slavernij, die toch bij een republiek eigenlijk niet
bestaanbaar was, voorkwam. Toen daarop aanmerking werd gemaakt, wees de
commissie op hetgeen te San Domingo gebeurd was, waar de negers de blanken
vermoordden ‘omdat zij Christus gekruisigd hadden’, en op het feit, dat waar andere
natiën de slavernij in stand hielden, onze koloniën door afschaffing te gronde zouden
gaan. Overeenkomstig de voorstellen der commissie werd besloten.
Van 17 tot 30 Oct. 1796 was Blok president der
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vergadering, een bewijs, dat hij toen niet meer zulk een heethoofd was als S i l l e m
hem in zijn Johan Valckenaer schildert. Zeer hevig bestreed hij Nov. 1796 de door
de commissie van 21 ontworpen constitutie. In Febr. 1797 deed hij een voorstel tot
bepaling van de attributen der wetgevende macht. Dit werd later in de constitutie
opgenomen.
Op 2 Aug. 1797 werd hij niet herkozen als lid der Nationale Vergadering en sedert
heeft hij geen deel meer gehad aan de regeering des lands.
In 1803 was hij commissaris van convooien en licenten te Hoorn, maar hij bleef
te Enkhuizen wonen, waar hij tegelijk een reederij, die onder de firma F. Hagha &
Co. haringvangst dreef, opgericht had.
In 1804 verzette hij zich als commissaris tegen een bevel van den franschen
generaal Vignolles om de te Enkhuizen binnenvallende schepen door fransche
beambten te doen visiteeren; hij is daarin door het Staatsbewind ondersteund.
Op 9 Sept. 1805 werd hij benoemd tot raad-fiscaal op Curaçao. In 1807 viel dit
eiland in handen van de Engelschen en nog voor zijn terugkeer in Holland werd hij
29 Juli 1808 benoemd tot lid van den raad van justitie te Batavia. Hij deed den
overtocht met den nieuwbenoemden gouverneur-generaal Daendels, als wiens
secretaris hij tevens fungeerde. Ook dit is een bewijs, dat hij gematigd geworden
was, anders zou de sedert het midden van 1798 gematigde Daendels hem niet als
zoodanig genomen hebben, waar hij zonder twijfel de vrije keus had.
Dat hij te Batavia een geacht man was, blijkt uit de mededeelingen van generaal
Nahuys (dl. I, kol. 1356) in Herinneringen uit het openbare en bijzondere leven, blz.
57, waar een brief van Blok, gedagteekend 1 Sept. 1810, is afgedrukt.
Na overgave van Java aan Engeland door Daendels' opvolger Janssens (dl. I,
kol. 1211) op 17 Sept. 1811 werd Blok ontslagen en repatrieerde hij. In 1814 werd
hij benoemd tot rechter in de rechtbank van eersten aanleg te Alkmaar, hetgeen hij
bleef tot zijn overlijden.
Men moet bij de beoordeeling van Blok en zijn medestanders bedenken, dat de
Patriotten de personen waren, ongeveer als de liberalen uit den tijd van 1840 tot
1848, die zonder bijoogmerken (behalve bij sommigen het voor zichzelf voordeel
uit de politiek behalen) trachtten, de vele misbruiken, die er in het bestuur van het
vaderland waren ingeslopen, uit te roeien. In de eerste jaren na Jan. 1795 zijn zeer
vele misbruiken door hun invloed afgeschaft, later zijn er vooral onder den invloed
van Napoleon vele weder ingevoerd, maar zij hebben in het algemeen zegenrijk
gewerkt.
Hij huwde 15 Sept. 1776 M a r g a r e t h a J o h a n n a A v e n h o r n , geb. 18 Febr.
1757, overl. 24 Sept. 1780 en 2 Dec. 1780 J o h a n n a C o r n e l i a V a i l l a n t ,
wed. van Mr. Pieter Buyskes Gz., geb. 12 Aug. 1754, overl. 30 Sept. 1803. Zij lieten
geen kinderen na.
Zijn portret is gegraveerd door een onbekend kunstenaar. Een zilveren medaille
te zijner eer is in 1787 vervaardigd.
Zie over hem P.J. G l a s z , Bernardus Blok, in N i j h o f f 's Bijdragen voor
vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde, 4e reeks, 8e deel (1910), 229 en
vlgg.
Ramaer

[Blom, François Willem Cornelis]
BLOM (François Willem Cornelis), geb. te Rotterdam 3 Oct. 1809, overl. te 's
Gravenhage 15 Jan. 1877, was de zoon van H e r m a n u s B l o m , apotheker en
handelaar in chemicaliën, en M a r i a F r a n ç o i s e C o r n e l i a v a n d e r
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W a l l e n . Hij ging in de zaken van zijn vader, hoewel geen apotheker, en werd in
1849 tot

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 8

128
lid der Kamer van Koophandel zijner woonplaats, 29 Oct. 1850 tot lid der Provinciale
Staten van Zuid-Holland, 23 Sept. 1851 tot lid van den Gemeenteraad van Rotterdam
gekozen.
Nadat hij reeds in 1847 en 1848 eenige anonieme stukken over de veilingen der
Nederlandsche Handelmaatschappij geschreven had, schreef hij met zijn eigen
naam een brochure over dit onderwerp, waarin hij wees op de fouten, die daarbij
ten nadeele van de betrokkenen en van de maatschappij zelf plaats hadden, en die
alleen ten voordeele van enkele makelaars, die uit de veilingen onbehoorlijke winsten
maakten, gehandhaafd werden. Elk halfjaar werd bijna een half millioen balen koffie
verkocht en tin en specerijen werden zelfs slechts eens in het jaar verkocht, hetgeen
onnoodig zeer groote opslagplaatsen vereischte. Door deze brochure, en niet door
de Max Havelaar van M u l t a t u l i , die over de koffieveilingen zoo goed als niets
van belang mededeelt, al staan zij op den titel, is aan de verkeerdheden in dezen
een eind gemaakt.
Op 26 Febr. 1862, werd Blom in het district Rotterdam tot lid der Tweede Kamer
gekozen. Hij was een warm liberaal en volgeling van Fransen van de Putte, maar
geen op den voorgrond tredende figuur. Bij de verkiezing in Mei 1862 voor de
Provinciale Staten verzocht hij daarvoor niet meer in aanmerking te komen. In 1865
nam hij ontslag als lid van de Kamer van Koophandel en 1866 als raadslid. In het
begin van 1867 ging hij uit zaken en verhuisde hij naar 's Gravenhage. Met het oog
op zijn gezondheid nam hij 10 Febr. 1876 ontslag als kamerlid.
Hij huwde 17 Oct. 1834 L e n a W i l h e l m i n a S c h a l k w i j k , geb. 11 Apr. 1819,
overl. 23 Mrt. 1878. Het huwelijk was kinderloos.
Ramaer

[Blom, Klaas Louwerenze]
BLOM (Klaas Louwerenze), geb. vermoedelijk omstr. 1525, gest. te Schoonhoven
1613. Hij was een schipper van Gorinchem en staat in de geschiedenis der
molentechniek bekend als de man, die blijkens zijn grafschrift in de groote kerk te
Schoonhoven in 1549 met een ‘want-schip’ naar Spanje gevaren is om daarheen
den eersten voor dat land bestemden hollandschen windmolen over te brengen.
Zijn wapen met een schip en een molen zijn mede op de zerk uitgehouwen. In
Frankrijk intusschen waren de windkorenmolens, voor zoover bekend is, reeds in
de eerste jaren der 12e, in Duitschland op het eind der 14e eeuw ingevoerd. In
Nederland worden ze in 1246 voor het eerst vermeld, maar stellig moeten ze er
reeds eerder bestaan hebben. Op het laatst der 14e eeuw genoten de Nederlanders
een goeden naam als bouwers van windmolens.
Zie: V a d e r , Een en ander omtrent de eerste bemaling met windwatermolens in
het hollandsche laagveengebied in Tijdschr. voor geschiedenis, land- en volkenk.
(Gron. 1913); Beschrijving der stad Schoonhoven (1762).
Bartelds

[Blommaert, Samuel]
BLOMMAERT (Samuel), uit Amsterdam, zoon van L o u i s en van M a r g a r e t h a
H o e f n a g e l . In dienst getreden bij de O.I.C. krijgt hij bevel (1607) onze kooplieden
uit Soekadana, waar ze niet langer veilig waren, naar Batavia te brengen. Hij was
toen te Bantam geplaatst. In begin 1609 vaart hij voor de tweede maal daarheen
als opperkoopman en eerste te Soekadana en Landak. Hij slaagt er in een contract
aan te gaan met den vorst van Sambas (1609), die in ruil voor steun tegen de
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Portugeezen de belofte doet alle andere Europeanen uit zijn rijk te weren en de
diamanten tegen een vastgestelden prijs aan de Compagnie te
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leveren. In Sept. 1610 per ‘Vliegende draak’ naar Bantam teruggekeerd, en
waarschijnlijk toen reeds binnen, vroeg hij zijn ontslag uit den dienst.
Op 5 Juni 1612 huwde hij met C a t h a r i n a R e y n s t , dochter van G e r a r d en
van M a r g a r e t h a N i q u e t .
Zijn portret komt voor op een schutterstuk in het stadhuis te Amsterdam; een
portret door een onbekend schilder bevond zich bij den heer del Court van Krimpen
te Velzen.
Zie: V e t h , Borneo's W. Afd.; K i e l s t r a , Ind. Archipel; T e e n s t r a , Ned. Overz.
Bezitt. 436; V a l e n t i j n , Oud en Nieuw O.I. III, 436.
Bartelds

[Bloys van Treslong, Cornelis Johannes (1)]
BLOYS VAN TRESLONG (Cornelis Johannes) (1), geb. te Oudenbosch 17 Mei
1723, ged. ald. 23 Mei, overl. te 's Gravenhage 10 April 1797, begr. Kloosterkerk
11 April, zoon van C o r n e l i s B l o i s (zonder meer) en van G e e r t r u i d v a n
der Straten.
Hij was substituut, drossaard, stadhouder en thesaurier, daarna burgemeester
van Steenbergen. In 1768 kocht hij Oud-Clingendaal met landerijen, liet daar het
huis bouwen en ging te Wassenaar wonen. In 1791 gaf hij uit: Verzameling stukken
over de jacht (Amsterdam). In dl. II van de Verhandelingen van het Bataafsch
genootschap van proefonderv. wijsbegeerte te Rotterdam vindt men op blz. 79-91:
Beschrijving van een nieuwe uitgedagte en beproefde hooyegge, waardoor men
het hooy veel spoediger, met zeer weinig kosten en veel beter droog maken kan
dan op de gewone wijze, en waardoor het voor het vee, zoo paarden, rundvee als
schapen, veel voedzamer en gezonder is, door C. B l o i s v a n T r e s l o n g , met
uitslaande kopergravure.
Hij huwde eerst te Steenbergen 13 April 1747 met W i l l e m i n a d e W e e r t ,
ged. ald. 3 Juli 1716 en overl. 10 Mei 1754, dochter van J o h a n n e s en van
J a n n e k e v a n H o e c k , en wed. van J a c o b u s v. P e l t . Daarna hertrouwde
hij te Amsterdam 9 Maart 1755 met J o h a n n a I s a b e l l a C a l k o e n , ged. te
Amst. 26 Oct. 1733, overl. op Oud-Clingendaal te Wassenaar 12 Juni 1820, dochter
van J a c o b en van A r n o u d i n a B a s t i n g i u s . Uit het tweede huwelijk sproten
o.a.: jhr. Jacob Arnout Bastingius B.v.T., jhr. Cornelis Ysaac en jhr. Willem O t t o ,
die allen volgen. Een dochter C o r n e l i a G e e r t r u i d a huwde Cornelis Johan
B.v.T. (2), die mede volgt.
Zie: Geneal. Bl. v. Tr. in Gen. Her. Bladen I, 306; Nederl. Adelsboek (1912), 241.
Regt

[Bloys van Treslong, Cornelis Johan (2)]
BLOYS VAN TRESLONG (Cornelis Johan) (2), geb. te Steenbergen 21 Dec. 1752,
overl. op Hofwyck te Voorburg 13 April 1837, zoon van J o h a n , procureur en
weesmeester te Steenbergen, en van J o h a n n a d e n E n g e l s e n .
Hij ging in zeedienst en werd 8 Aug. 1780 kapitein-ter-zee onder de admiraliteit
in West Friesland en het Noorderkwartier. In 1781 was hij in den slag bij Doggersbank
en verkreeg daardoor het recht de schouderstukken te mogen dragen. Als kapitein
op de ‘Monnikendam’ met 64 stukken kruist hij in 1789 in de Noordzee in het eskader
van den schout-bij-nacht van Kinsbergen; in 1790 behoort hij tot het hulpeskader
voor Engeland, 17 Juni verliet hij in genoemd eskader Texel en kwam 8 Juli te

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 8

Spithead, van waar hij in Aug. weer in het vaderland terugkeerde. In 1795 als
kolonel-ter-zee gepensionneerd.
Van Mr. Jacob Boogaart kocht hij 25 Juni 1788 uit de hand voor ƒ 12.000 de
buitenplaats ‘Hofwyck’ te Voorburg. In 1791 kocht hij land ten noorden van den
straatweg over Hofwyck.
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Hij liet het huis zeer vergrooten en kocht in 1809 nog 3 bunders, 46 roeden, 16 ellen
en 14 palmen wei- en hooiland in den Veenpolder; daarna verkocht hij het land ten
oosten aan Hofwyck grenzende, genaamd ‘de Voorhoff’. 24 Febr. 1795 werd hij
hoogheemraad van Delfland tot 1806. In 1806 werd hij vrederechter te Voorburg
en dijkgraaf van Delfland tot zijn dood.
Hij huwde te Wassenaar 7 Dec. 1786 zijn nicht C o r n e l i a G e e r t r u i d a B l o y s
v. T r e s l o n g , geb. te Steenbergen 17 Aug. 1757, overl. op ‘Hofwyck’ 29 Sept.
1831, dochter van Cornelis Johannes, hiervoor, en van J o h a n n a I s a b e l l a
C a l k o e n . Uit dit huwelijk sproten vier kinderen, waarvan C o r n e l i a I s a b e l l a
in 1821 met Cornelis Theodorus van Meurs (dl. VII, kol. 870) en J o h a n n a in 1817
met François Eduard Knoote (zie dit deel) huwde.
Zie: Geneal. Herald. Bladen I, 321, 322; Haagsch Jaarboekje (1897), 191-193;
Die Haghe (1903) 314, 391.
Regt

[Bloys van Treslong, jhr. Cornelis Ysaac]
BLOYS VAN TRESLONG (jhr. Cornelis Ysaac), geb. op den huize Ekelenburg
onder Steenbergen 13 Aug. 1763, ged. 18 Aug., overl. te 's Gravenhage 19 Juli
1828, zoon van Cornelis Johannes (1), hiervoor, en van J o h . I s a b e l l a
Calkoen.
In 1781 diende hij als luitenant-ter-zee op de ‘Castor’ onder kapitein Melvill. 29
Mei 1781 werd hij gewond in een strijd met de Engelschen nabij Gibraltar en
gevangen genomen, doch 19 Juni d.a.v. door de Franschen bevrijd. In 1785 luitenant
op de brik ‘Windhond’ in het Midd. Zee-eskader van v. Kinsbergen, werd hij tot
vlagvertoon naar Tripolis gezonden en voegde zich in den loop van dat jaar met
genoemd schip bij het eskader van kapitein Justus Boot (kol. 179) met wien hij in
Maart 1786 naar Malta ging om den grootmeester namens de Staten-Generaal te
begroeten en een geschenk te overhandigen. 18 Apr. 1786 werd hij benoemd tot
kapitein-ter-zee, welke benoeming 10 Mei door den Prins werd bekrachtigd. In Maart
1787 kwam hij in het eskader van kapitein Boot en behoorde tot de officieren
ressorteerende onder de admiraliteit op de Maas. In 1795 was hij kapitein op de
‘Wassenaar’ met 64 stukken in de centrumdivisie van schout-bijnacht P. Melvill. In
dat jaar trok hij met de krijgsgevangen Franschen Hellevoetsluis binnen en hielp
mee tot het heroveren dier stad op de Engelschen. 16 Febr. 1807 benoemd tot
ridder der orde van de Unie en bij K.B. van 20 Febr. 1816 in den adelstand verheven.
Hij huwde te 's Gravenhage 31 October 1821 A n n a M a r i a T e n t é e (zijn
huishoudster), geb. te 's Gravenhage 23 Febr. 1785, overl. te Amsterdam 19 Mei
1837, dochter van L o u i s R o u d o l f en van M a r i e C h r i s t i n e P a u x . Uit dit
huwelijk 6 kinderen.
Zie: Geneal. Herald. Bladen I, 309, 310; Nederl. Adelsboek (1912), 241; d e
J o n g e , Gesch. Ned. Zeew. IV, 500, V, 88, 90, 91, 175, 176.
Regt

[Bloys van Treslong, jhr. Jacob Arnout Bastingius]
BLOYS VAN TRESLONG (jhr. Jacob Arnout Bastingius), geb. te Steenbergen 10
Maart 1756, ged. aldaar 14 Maart, overl. te Maarssen 26 Maart 1825, zoon van
Cornelis Johannes (1), hiervoor, en diens tweede vrouw J.I. C a l k o e n .
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Hij werd 19 Augustus 1774 student te Leiden en ging daarna in zeedienst. 5 Aug.
1781 was hij als luitenant voor de admiraliteit van Amsterdam op het schip ‘Admiraal
de Ruyter’ onder den schoutbij-nacht J.A. Zoutman tegenwoordig bij den slag
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bij Doggersbank; hij kreeg als eereteeken daarvoor twee schouderstukken. 13 Juni
1785 zeilde hij als kapitein op de ‘Medemblik’ in het eskader van kapitein Bols te
Vlissingen uit om in de Noordzee te kruisen en werd 1 Jan. 1789 kapitein onder de
admiraliteit in W. Friesland en het Noorderkwartier. In 1794 en 95 was hij als kapitein
op de ‘Enkhuizen’ met 66 stukken en 11 Oct. 1797 in den slag bij Kamperduin aan
boord van de ‘Brutus’, het schip van Johan Arnold B.v.T. (V, 39). Door denzelfden
kogel welke diens arm verbrijzelde, werd hij aan den voet gewond. Den 12. Maart
1802 liet hij zich opnieuw te Leiden als student inschrijven. Daarna werd hij
schout-bij-nacht en 16 Febr. 1807 begiftigd met de orde van de Unie. Hij was
hoofdingeland van Rijnland en in later tijd secretaris-generaal van het departement
van Marine. Bij K.B. van 16 Sept. 1815 werd hij, wegens zijn diensten aan het
vaderland bewezen, in den nederlandschen adelstand verheven.
Hij huwde te Zalt-Bommel 11 Jan. 1799 M a r i a E l i s a b e t h L e m m e r s , ged.
te's Hertogenbosch 16 Mei 1766, datum van overl. onbekend, weduwe van
C o r n e l i s v a n I m b y s e v a n B a t e n b u r g , en dochter van H e n d r i k en
van T h e o d o r a v a n H o l e n . Dit huwelijk was kinderloos.
Zie: Geneal. Herald. Bladen I, 305; Nederl. Adelsboek (1912), 241.
Regt

[Bloys van Treslong, jhr. Jan Lodewijk Guy]
BLOYS VAN TRESLONG (jhr. Jan Lodewijk Guy), geb. te 's Gravenhage 14 Juli
1775, ged. Groote Kerk 26 Juli, overl. te Utrecht 19 Januari 1827, zoon van Cornelis
Johannes (1), hiervoor, en van diens tweede vrouw J o h a n n a I s a b e l l a
Calkoen.
Hij werd in 1791 luitenant-ter-zee onder de admiraliteit op de Maas, daarna
ontvanger van de marine te Rotterdam, ontvanger-generaal van de marine te
Amsterdam, agent van 's Rijks schatkist te Utrecht, ontvanger-generaal der provincie
Utrecht en agent van de Alg. Nederl. Maatsch. tot bevordering van volksvlijt. Bij K.B.
van 20 Febr. 1816 werd hij in den adelstand verheven.
Hij huwde te Gouda 5 Aug. 1799 met A n n a C a r o l i n a M a g d a l e n a W i l l e t
(1776-1811), dochter van A b r a h a m , waalsch predikant te Gouda, en van
C a t h a r i n a v a n d e r T u u k . Daarna hertrouwde hij te 's Gravenhage 13 Oct.
1819 met R i j k j e v a n d e n E n d e (1787-1868), dochter van W o u t e r en van
W i l l e m i n a D o n k e r . Uit het eerste huwelijk sproten 5, uit het tweede 3 kinderen.
Zie: Geneal. Herald. Bladen I, 314; Nederl. Adelsboek (1912), 244.
Regt

[Bloys van Treslong, jhr. Willem Otto]
BLOYS VAN TRESLONG (jhr. Willem O t t o ), geb. te Steenbergen 26 Nov. 1765,
ged. 28 Nov., overl. te 's Gravenhage 21 Oct. 1837, zoon van Cornelis Johannes
(1), hiervoor, en van diens tweede vrouw J o h a n n a I s a b e l l a C a l k o e n .
Hij werd in 1778 kadet-ter-zee. 7 Maart 1780 luitenant bij de admiraliteit op de
Maas, was hij 29 Mei 1781 op de ‘Castor’ tegenwoordig bij het gevecht van kapitein
Melvill tegen de Engelschen en veroverde 29 Maart 1793 als luitenant op de hoeker
‘Maasnymph’ het fransche wachtschip ‘St. Lucie’. Hij werd hierom 24 Juni 1793 tot
extra-ord. kapitein bevorderd en ontving van den admiraal van Kinsbergen een
eeredegen met opschrift. In 1794 kommandeerde hij als kapitein de ‘Staten Generaal’
met 74 stukken in het eskader van den schout-bij-nacht Haringman. 23 Febr. 1796
zeilde hij als kapitein op de ‘Pollux’ met 44 stukken in het eskader van den
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vice-admiraal Braak uit Texel naar West-Indië en kwam met 6 bodems begin Mei
in Suriname aan. Een der schepen, de
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‘Venus’, liep beschadigd te Bergen in Noorwegen binnen en keerde van daar naar
het vaderland terug; op een ander schip, de ‘Jason’, sloeg de bemanning aan het
muiten en leverde het vaartuig in de schotsche haven Grenock aan de Engelschen
over. Zonder iets van belang te hebben verricht, keerde het eskader onder den
vice-admiraal P. Hartsinck (wegens het overlijden van Braak) terug; het kon het
vaderland niet bereiken en werd in Juni 1799 te Drontheim voor sloopingsgeld
verkocht.
Na den vrede van Amiens ontving B.v.T. 12 Juli 1802 instructies voor een reis
naar West-Indië als commandant van een eskader met de schepen ‘Proserpina’,
‘Pallas’, ‘Kenau Hasselaar’, ‘Hippomenes’, ‘The Rose’ en ‘Serpent’. 5 Aug. 1802
uitgezeild kwamen zij in Suriname aan en namen 2 Dec. 1802 opnieuw bezit van
de kolonie, bij den vrede aan Holland afgestaan. Kort daarop tot schout-bij-nacht
bevorderd, was B.v.T. in dien rang als commandant van 's lands eskader in
West-Indië liggende op de reede van Paramaribo, toen aldaar in 1804 een engelsche
vloot van 26 schepen, bemand met 2000 koppen, verscheen met de bedoeling zich
opnieuw van de kolonie meester te maken. Bloys van Treslong en de dappere
luitenant-kolonel van Imbyse van Batenburg trachtten nog de overgave tegen te
houden, maar de commissaris-generaal Pierre Béranger en de koloniale raad waren
niet tot tegenweer bereid, zoodat de engelsche opperbevelhebber Charles Green
zonder slag of stoot 28 April 1804 de volkplanting in bezit nam. Tusschen Béranger
en B.v.T. rezen intusschen ernstige geschillen die door den Raad van Marine 7 Mei
1804 werden geregeld. Bloys van Treslong over de overgave der kolonie gehoord,
werd 18 Juli 1806 vrijgesproken van alles wat hem in de surinaamsche kwestie werd
te laste gelegd. Kort daarna (vóór Aug. 1808) werd hij tot vice-admiraal bevorderd
en verving van Aug. 1808 tot Juli 1809 de Broc als opperhofmaarschalk. 27 Nov.
1809 vergezelde B.v.T. koning Lodewijk Bonaparte naar Parijs, doch hoe zijn latere
levensloop was, bleek ons niet. Bij Kon. Besl. van 16 Sept. 1815 werd hij in den
nederlandschen adelstand verheven.
Hij huwde 7 Mei 1806 te 's Gravenhage met P e t r o n e l l a v a n d e r M e e r s c h
(1769-1848), dochter van G u i l l a u m e en van A d r i a n a G e r a r d a v a n d e r
C r a g h t , doch zijn huwelijk bleef kinderloos.
Zie: Geneal. Herald. Bladen I, 306-308; Nederl. Adelsboek (1912), 241; Vervolg
op Wagenaar XXVI, 13, 17, 18, 20, XXXII, 314, XLV, 76-78; d e J o n g e , Gesch.
Ned. Zeew. V, 575, VI, St. I, 446-451, id. st. II, 49, 462, 562, 583; Navorscher LXXIV
(1925), 255.
Regt

[Blume, Dr. Carl Ludwig]
BLUME (Dr. Carl Ludwig), geb. te Brunswijk 9 Juni 1796, overl. te Leiden 3 Febr.
1862. Op jongen leeftijd in Indië gekomen, werd deze duitsche arts als
vaccine-inspecteur onder Reinwardt (dl. IV, kol. 1135) geplaatst, dien hij ook bijstond
in het beheer van 's Lands plantentuin te Buitenzorg, en later opvolgde als directeur
bij R.'s vertrek naar Europa (1822). Ook hij heeft bijgedragen tot vermeerdering van
den plantenschat dier inrichting. Om gezondheidsredenen naar Europa verhuisd
(1826), werd hij benoemd tot directeur van 's Rijks herbarium, waarheen de door
hem en anderen verzamelde plantencollecties uit den tuin van Buitenzorg
overgebracht werden. Om zuinigheidsredenen werd aan de indische inrichting een
wetenschappelijk hoofd onthouden en meende men te kunnen volstaan met 2
hortulani, later zelfs met één. Blume schijnt in Holland zijn liefde voor genoemden
tuin geheel
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verloren te hebben. Het herbarium, eerst te Brussel gevestigd, werd na den
belgischen opstand naar Leiden overgebracht. Het bleef onder beheer van B., wien
tevens de titel van hoogleeraar verleend werd. Al wat toen in Indië op botanisch
gebied ontdekt en verzameld werd, kwam bij hem te recht.
Behalve de Flora Javae door Blume en J.B. Fischer begonnen, zag van hem het
licht: Catalogus van eenige der merkwaardige gewassen zoo in- en uitheemsche
te vinden in 's Lands plantentuin (1823); Beschrijving van eenige gewassen
waargenomen op een tocht naar den Salak (1823); Over de gesteldheid van het
gebergte Gedeh (1825); Korte beschrijving van de patma der Javanen (een
plantengeslacht der rafflesiacaeae). Vervolgens Tabellen en platen van de
javaansche orchideeën, en Monographie der indische pepersoorten (1826). Belangrijk
zijn ook de Bijdragen tot de flora van Ned. Ind. (1825-26) met de beschrijving van
150 nieuwe plantensoorten.
Zijn portret is gelithografeerd door J. Kluender.
Zie: C o l e n b r a n d e r , Kol. Gesch. III ('s Gravenh. 1926); Encyclop. van N.I. ('s
Gravenh. 1917-21).
Bartelds

[Blijdenbergh, Jan Willem van]
BLIJDENBERGH (Jan Willem v a n ), geb. te Calcar, waarschijnlijk omstreeks 1730,
overl. te Batavia 12 Juli 1776, zoon van J a c o b H e n d r i k , krijgsraad en ontvanger
der domeinen van den koning van Pruisen te Utrecht, en van E v e r d i n a M a r i a
v a n G r i m b e r g e n . Hij trad als assistent in dienst bij de O.I.C. en voer uit voor
de kamer Hoorn. In 1756 werd hij onderkoopman, maar bleef vervolgens 2½ jaar
werkeloos, daar het uit Holland verwachte ‘effect der recommandatiën’ zoo lang
uitbleef. In 59 volgde zijn benoeming tot boekhouder der artillerie, dan die tot hoofd
te Larike (62), opperhoofd van Saparoea (65), koopman en eerste administrateur
der pakhuizen bezijden de Waterpoort te Batavia (73), gecommitteerde tot en over
de zaken der inlanders (74). Zoo luidde sinds 1727 de officieele titel van den
ambtenaar, die namens het opperbestuur de betrekkingen onderhield met de
inlanders in de bataviasche ommelanden, de jacatrasche bovenlanden en Priangan,
toen daar de koffiecultuur werd ingevoerd. In hetzelfde jaar werd hij heemraad en
buitenregent der hospitalen. Na de bevordering van Jeremias van Riemsdijk tot
G.-G. (1775-77) moest hij plaats maken voor diens zoon Willem Vincent, die den
post van shanbandar (een soort havenmeester) bekleedde, of, om in de toenmalige
ambtelijke taal te spreken, hem werd welwillend toegestaan met den laatste van
ambt te verwisselen. In 1775 stijgt hij tot opperkoopman en wordt een maand vóór
zijn dood tot president van het college van huwelijksche en kleine zaken benoemd.
Aanvankelijk geschiedde de opneming in ondertrouw uitsluitend ten overstaan van
den kerkeraad; naar het voorbeeld van Amsterdam werd van 1641 af de
medewerking van dit college vereischt. Het werd in 1812 opgeheven, toen zijn
bevoegdheid op den magistraat te Batavia overging.
Hij huwde in 1760 met A n n a E l i s a b e t h B i e r e n s uit Batavia, dochter van
J a n , groot-kassier aldaar, die hem een zoon J a n W i l l e m schonk; waarschijnlijk
was ook een dochter van hem W i l h e l m i n a E l i s a b e t h uit Saparoea, in 85
getrouwd met den onderkoopman F r a n ç o i s d e S t o p p e l a a r uit Amsterdam,
die weldra stierf. Een paar maanden later hertrouwde zij in 86 met den opperkoopman
J a n D a n i ë l B e y n o n uit Amsterdam.
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Men bedenke dat te Batavia de sterfte ontzettend groot was. Ook haar moeder, dus
de weduwe van onzen J.W. van B., hertrouwde reeds na enkele maanden met D i r k
G o e t b l o e d uit Amsterdam, tweeden secretaris der hooge regeering.
Hij had nog een broeder F r e d e r i k W i l l e m H e n d r i k v a n B. (gest. 1772),
die het tot shanbandar bracht en in 64 gehuwd was te Makassar met M a r i a
B a r b a r a B e y n o n uit Amsterdam.
Zie: d e H a a n , Priangan l en Oud- Batavia II.
Bartelds

[Boc van Mere, Johannes]
BOC VAN MERE (Johannes), ook B u c v a n M e e r genoemd. Hij was een
edelman uit de 2de helft der 13de eeuw, wiens baronie vroeger een deel uitmaakte
van het land van Kuik en later aan het geslacht van Bok kwam. In den strijd tusschen
Brabant en Gelderland om het bezit van Limburg ondernamen die van Holland,
bondgenooten der Brabanders, volgens van H e e l u 's Rijmkroniek (vers 2885) een
heervaart naar Bok's gebied in 1284 en ‘Daertoe ooc braken si dies Boc huys doen
van Mere’. In den slag bij Woeringen (1288) werd hij gevangen genomen. In de
volgende eeuw bracht een J o h a n n a , waarschijnlijk een erfdochter van een J a n
B o k , die een kleinzoon of neef van onzen Johannes kan zijn, dit Bok's Mere of
Boksmeer in het geslacht C u l e m b o r g . Haar echtgenoot P i e t e r moest het in
1365 als leen aan hertog Wenceslaus van Brabant (1355-1383) opdragen. In de
15de eeuw kwam het leen aan het geslacht van den Berg, waarna het bij den dood
van graaf Oswald III (1712) aan diens testamentairen erfgenaam Frans Wilhelm,
vorst van Hohenzollern-Sigmaringen, gekomen is.
Zie: F r u i n , Boc van Mere in Verspr. geschr. VIII, 154; W a g e n a a r , Tegenw.
staat der generaliteitslanden.
Bartelds

[Boden, Johannes]
BODEN (Johannes), B o y e n , B o d e n u s , geb. te 's Hertogenbosch omstreeks
1570, van een oude schepenfamilie der stad, pastoor aldaar der St. Catharinakerk,
licentiaat in de theologie, waarschijnlijk behaald te Leuven, overleed te Breda 13
Januari 1636. 15 Sept. 1604 werd hij kanunnik van St. Jan. Vóór zijn benoeming
tot pastoor was hij werkzaam in de parochie van St. Cathrien. Hij komt voor in de
doopboeken 4 Juni 1604 tot Juni 1609 en eerst 12 Oct. 1604 werd hij voorgedragen
door het kapittel van St. Jan aan den bisschop tot pastoor van St. Cathrien. Hij nam
1609 ontslag. Als kapittelheer ontving hij na 1629, toen de geestelijken uit de stad
werden gejaagd, een pensioen. Waarschijnlijk moest hij als priester uit de stad
vertrekken. Hij komt niet voor op de lijst bij S c h u t j e s .
S w e e r t i u s , Athenae Belg. 398 vermeldt Joh. Boden als schrijver en als ‘vir
teres ac rotundus’. F o p p e n s , Bibl. Belg. 584 en P a q u o t , Mémoires VIII, 61-62
vermelden de volgende preeken, welke Joh. Boden in het Latijn uitgaf: Conciones
morales et doctrinales in decalogum ex divinis litteris et S.S. Patribus et historiis
ecclesiasticis, aliisque scriptoribus studiose collectae ad usus pastorum. (Antv.
o

Guiel. a Tungris 1621, 12 553 blz.), deze 64 preeken zijn opgedragen aan zijn
vriend Robertus Sweertius, plebaan van St. Jan; Conciones morales et doctrinales
de fide et symbolo fidei, de Spe et Oratione Dominica et de salutatione angelica,
o

ex divinis litteris etc. (Lov. Phil. Dormalius 1625, 4 432 blz.), opgedragen aan
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Nicolaus Zoesius, bisschop van 's Hertogenbosch; Conciones morales et doctrinales
de septem sacramentis ecclesiae, de sacrificio Missae, de peccatis, etc. (Antv. Mart.
o

Nutius 1631 12 ).
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Zie: C o p p e n s , Bijdr. gesch. bisdom den Bosch II, 180; S c h u t j e s , Gesch. bisd.
den Bosch IV, 276, 279, 282, 351; B o u v a e r t , Catalogus alphabeticus biblioth.
abbatiae S. Bernardi 1747, 58.
Fruytier

[Bodinckhuysen, Godefridus]
BODINCKHUYSEN (Godefridus), kartuizer, overl. 1744 of 1745. Hij was geprofest
monnik van het kartuizerklooster Betlehem te Roermond. Nadat hij hier eerst het
ambt van sacrista had bekleed, werd hij 21 Febr. 1728 prior van dit convent als
opvolger van Dom Martinus de Werimont (zie art.), die was overleden. Hij heeft dit
klooster bestuurd tot 1731, toen hij als prior naar de chartreuse bij Trier werd
geroepen. Zijn opvolger te Roermond werd Dom Nicolaus Pauli (zie art.). In 1742
heeft het generaal kapittel der orde hem van het bestuur van het klooster te Trier
ontheven.
Zie: Cartae Capituli Generalis Ordinis Cartusiensis (ms. Cartosa del Galuzzo,
Florence); Publications de la Société Hist. et Arch. dans le duché de Limbourg XIX,
367-370.
Scholtens

[Bodinckhuysen, Albertus van]
BODINCKHUYSEN (Albertus v a n ), geb. te Grave, overl. in 1706, was advocaat
en scholtis te Well en Bergen 1683-1700, secretaris van Blitterswijck 1683-1700,
scholtis te Meerlo (Lb.) van af 17 Dec. 1693 tot 1705 en eveneens van Wanssum
van Juni 1705 tot het voorjaar 1706. Hij woonde te Venray, waar zijn echtgenoote
M a r i a v a n d e r H o o g e n genaamd V e e r e n hem van 1676-1692 negen
kinderen schonk.
Zie: Maasgouw (1907), 93; Nieuwe Venlosche courant d.d. 14 Febr. 1927;
Doopregister van Venray (1637-1703).
Verzijl

[Boecholt, Sweder van]
BOECHOLT (Sweder v a n ), kartuizer, geb. omstreeks 1347, overl. te Utrecht 8
April 1433. In 1380 ontving hij het. kleed van Sint Bruno in het Sint Barbaraklooster
te Keulen, alwaar hij als monnik is geprofest. Toen in het laatst der 14e eeuw onder
leiding van Tydeman Grauwert (dl. II, kol. 504) een begin was gemaakt met de
stichting van een chartreuse bij Utrecht, is hij in 1396 daarheen gezonden. Hij deed
hier een zoogenaamde tweede professie. Later heeft hij in dit klooster het ambt van
vicarius bekleed. Gedurende de 15e eeuw heeft in Nieuwlicht de kunst van het
afschrijven en verluchten van boeken gebloeid. Ook Sweder van B. heeft in zijn cel
de schrijfkunst ijverig beoefend en is er wellicht een der grondleggers van geweest.
In het liber benefactorum (15e eeuw) van dit convent wordt nadrukkelijk
medegedeeld, dat hij veel boeken heeft afgeschreven, zooals in de boekerij was te
zien. Een deel van de handschriften dier librije bevinden zich thans in de utrechtsche
Universiteitsbibliotheek. De aldaar nog bewaarde codices, geschreven door Sweder
o

van B., zijn de volgende: no. 281 (Membr. 4 . 151 ff. 2 col.) (Robertus Grosseteste)
episc. Lincolnensis, Commentarius in Dionysii Areopagitae Angelicam Hierarchiam,
door den scriptor voltooid in 1407; No. 95 (Membr. fol. 159 ff. 2 col.) Liber florum
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de omnibus libris B. Gregorii Papae collectus, door hem voltooid in 1410; No. 345
(Membr. fol. 238 ff. 2 col.) Liber qui dicitur Totum Bonum, gereedgekomen 6 April
1418; No. 391 (Membr. 3 vol. in fol. 256, 232 et 211 ff. 2 col.) Passionale Ecclesiae
Trajectensis, sive vitae sanctorum. Accedunt: Gesta Caroli Magni; Vita et Miraculi
S. Bernardi, cet, een driedeelig handschrift, voltooid in 1426. (Zie de uitvoerige
beschrijving in den catalogus der Univ.bibl.).
Bovendien is in de Univ.bibl. te Utrecht nog bewaard een codex (no. 390) van
254 bladen schrift in 2 kolommen op perkament, waarvan
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de grootste helft door Martinus van Schiedam (dl. V, kol. 691) is geschreven, doch
die in 1421 door Sweder van B. is voltooid.
Zijn graf bevond zich in Nieuwlicht aan de westzijde van het groote claustrum bij
den buitenwand.
Zie: L. v a n H a s s e l t , Het Necrologium van het Karthuizerklooster Nieuwlicht
of Bloemendaal buiten Utrecht (Bijdr. en Med. Hist. Gen. Utr. (1886) IX, 256, 333,
354); Catalogus Codicum mss. Bibl. Un. Rheno-Tr. I (1887), nos. 95, 281, 345, 390,
391; K. M e i n s m a , Middeleeuwsche Bibliotheken, 154 vlg.; A.W. B y v a n c k e n
G.J. H o o g e w e r f f , Noord- Nederl. Miniaturen in handschriften der 14e, 15e en
16e eeuw, tekst ('s Gravenhage 1925); A.W. B y v a n c k , De Verluchte Handschriften
der Universiteitsbibliotheek te Utrecht (Oudheidk. Jaarb., 1e Jrg., afl. 4); A.W.
B y v a n c k , Utrechtsche Miniaturen (Het Gildeboek, VIe Jrg.); Kronijk Hist. Gen.
Utr., 13e Jrg. (1857), 3e serie, 3e deel, blz. 140.
Scholtens

[Boels, Franciscus]
BOELS (Franciscus), geb. 14 Juni 1596 te Amsterdam, overl. 10 Aug. 1625 te
Antwerpen, was de zoon van den mechelschen kunstschilder F r a n s B o e l s en
zijn echtgenoote M a r i a S c h u y t uit Antwerpen. Zij waren trouwe aanhangers
der luthersche confessie van Augsburg en hadden zich na de inneming van
Antwerpen door Alexander van Parma in Amsterdam gevestigd. De jeugdige
Franciscus studeerde in Amsterdam gedurende 5 jaren de grammatica en de
humaniora en verliet in 1612 zijn vaderstad, om een vriendschapsbezoek af te
leggen bij zijn katholieke familie te Mechelen. In die stad studeerde destijds de H.
Berchmans, die inwoonde bij Joannes Froymont, kanunnik der metropolitane kerk.
Daar leerde Frans Boels den H. Berchmans kennen ten huize van den kanunnik.
28 Januari 1613 zwoer Frans Boels het Lutheranisme af te Mechelen; kanunnik
Froymont trad bij die gelegenheid als zijn doopgetuige op. Een innige vriendschap
ontstond tusschen den bekeerden Franciscus en den H. Joannes Berchmans.
Franciscus trad in het noviciaat der sociëteit van Jezus 24 Sept. 1618 te Mechelen.
Reeds op 29-jarigen leeftijd overleed hij te Antwerpen als student der
moraal-theologie.
Kleijntjens

[Boener, Joannes]
BOENER (Joannes), geb. te Roermond omstr. 1593, overl. omstr. 1640, zoon van
J a c o b u s B. koninklijk raad en A n n a C r e m e r s , trad in de orde der
Minderbroeders, predikte te Antwerpen, 's Hertogenbosch en elders. Hij is de schrijver
van de volgende twee werkjes (waarvan zich exemplaren in de bibliotheek van J.
Gerardts, burgemeester van Posterholt bevinden): Verae ad vivum effigies B.B.
Martyrum Gorcomiensium etc. (Sylvae-ducis 1623), geïllustreerd; dit werkje droeg
hij op aan de Staten van Gelderland. Daarachter is nog een Appendix gebonden,
waarin de platen niet zijn afgedrukt (het papier is nl. blank gebleven). Het bevat ook
de geschiedenis der roermondsche martelaren onder de kartuizers in het kort. Het
andere werkje, dat over deze handelt, heeft tot titel: Delineatio historica fratrum
minorum prov. germ. inf. a Geusiis in odium fidei crudeliter occisorum (Antwerpen,
Offic. Plantiniana 1635), geïllustreerd. Vooraan staat de opdracht aan zijn zuster
Jouff. A g n e s B o e n e r , huysvrouw van P e t r u s C o i x , j.u.l. stadhouder der
heerlijkheid Dalenbroeck. In de genealogie Boener wordt hij P e t r u s B. genoemd.
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Zijn broeder Henricus (geb. te Roermond omstr. 1591, overl. te Venlo 21 Aug.
1629), raadsverwant aldaar 1625-29 en peyburgemeester in 1629, was de echtgenoot
van E l i s a b e t h v a n
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d e n H e r g r a e f f , dochter van Michael (dl. VII, kol. 563, waar ten onrechte
verwezen wordt naar een ouderen Henricus Boener, dl. VII, kol. 149).
Zie: A.F. v a n B e u r d e n , Het Roermondsche regeeringsgeslacht van Wessem,
19-20; J.J.M.H. V e r z i j l en H.J.F. B o e r m a n s , Het huis Vogelsanck-Boener op
de Groote Kerkstraat te Venlo in Limburg's Jaarboek (1925), 59; Limburg's Jaarboek
(1899), 193 (1915), 224; Schutbladen van de overdrachtsregisters van Venlo
1617-1634; Maasgouw (1920), 58.
Verzijl

[Boerlage, Jacob Gijsbert]
BOERLAGE (Jacob Gijsbert), geb. te Uithoorn 18 Nov. 1849, overl. op Ternate 25
Aug. 1900. Deze geleerde op botanisch gebied promoveerde te Leiden 2 Juli 1875
tot doctor in de wis- en natuurk. op een dissertatie Bijdrage tot de kennis der
houtanatomie. Van 1876-80 was hij leeraar te Amsterdam en Dordrecht. In 1881
tot conservator bij 's Rijks herbarium te Leiden benoemd, maakte hij in 88 een
studiereis naar Indië, waarna hij in 91 belast werd met het onderwijs in de ind.
boomflora aan de rijksalumni voor het boschwezen. Tot onderdirecteur van het
herbarium benoemd, werd hij tevens toegelaten als privaat-docent aan de leidsche
hoogeschool (1894). In 96 volgde zijn aanstelling tot adj.-directeur van 's Lands
plantentuin te Buitenzorg en tot chef van het herbarium en museum aldaar. Op een
wetenschappelijke onderzoekingsreis door de Molukken is hij na een schipbreuk
overleden. Zijn Icones bogarienses, begonnen in 1897 en na zijn dood voortgezet,
geven afbeeldingen van nieuwe soorten uit den tuin of uit andere verzamelingen.
B.'s Handleiding tot de kennis der flora van Ned. Ind. werd na zijn overlijden gestaakt.
De overige voortbrengselen zijner studiën zijn neergelegd in de Annales du jardin
botanique de Buitenzorg, in het Nederl. kruidkundig archief, in Teysmannia en in
het Bulletin de l'institut botanique de Buitenzorg. In Teysmannia 1894 gaf hij een
levensbericht van J.K. Hasskarl (dl. III, kol. 550). Ook werkte hij mede aan
Natuurkundige toestand van Nederland, deel II der reeks ‘Algemeene aardrijksk.
bibliogr. van Nederl.’ (1889); eveneens aan den Catalogus plantarum
phanerogama.... enz. (1899). Hij was gehuwd met C a r o l i n e H o l s t en had uit
dat huwelijk twee dochters en een zoon Ir. J.D. B o e r l a g e , later lector in de leer
der verbrandingsmotoren te Delft.
Zie: T r e u b , Levensbericht van dr. J.G. Boerlage in Nat. Tijdschr. v. N.I. LX, 396;
Verslag Plantentuin 17-24 (1900).
Bartelds

[Boermans, Matheus Josephus]
BOERMANS (Matheus Josephus), geb. te Venlo 20 Oct. 1763, overl. aldaar 27
Maart 1841, zoon van G e o r g , koopman in wijnen en koloniale waren en van
B e a t r i x C a n o y , sproot uit een oude venlosche familie, welker stamreeks opklimt
tot 1378; hij oefende het beroep van gouden zilversmid uit, werd 18 Oct. 1795 lid
van het St. Lucasgilde; voor de toelating van dit gilde betaalde hij 11 pattacons. In
het vervaardigen van kerkelijke sieraden, zooals monstransen, kelken en cibories
moet hij, alsook zijn zonen W i l l e m , J a n A n t o o n en G e o r g T h o m a s , een
waar kunstenaar geweest zijn; ook was hij een ervaren teekenaar en graveur. Een
zeer mooi waterverf portretje van hem bevindt zich in bezit van M. Boermans. Hij
was 4 Aug. 1793 gehuwd metA n n a B a r b a r a C a n t e r s (geb. 4 Dec. 1770,
overl. 21 Juli 1864), dochter van Petrus Franciscus C. (zie dit deel). Uit zijn huwelijk
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9 kinderen o.a. G e r a r d u s F r a n c i s c u s (geb. 30 Maart 1796, overl. 19 Oct.
1820), sergeant bij het 2e Battaillon, 14e Afd. der Nationale Infanterie, wiens in
olieverf geschilderd portret,
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waarop hij afgebeeld is in militair tenue, in bezit is van M. Boermans; J a n A n t o o n
(geb. 7 Oct. 1799, overl. 29 Dec. 1888), beoefende evenals zijn vader de goud- en
zilversmeedkunst. Verschillende malen werden zijn werken, speciaal op religieus
gebied hier te lande bekroond. Zijn portret, geteekend door Hutéreau, een van de
officieren van het (1830-39) in Venlo liggende belgische garnizoen, bevindt zich
momenteel nog in het bezit van zijn zoon Frans; G e o r g T h o m a s (geb. 10 Juni
1802, overl. 7 April 1870) was zijn broeder Willem in de goudsmederij behulpzaam;
W i l l e m (geb. 6 April 1804, overl. 26 Sept. 1867), goud- en zilversmid; Frans Antoon
Hubert (geb. 15 Dec. 1815, overl. 3 Febr. 1900), bisschop van Roermond (dl. IV,
kol. 184-185).
Zie: H.J.F. B o e r m a n s e n J.J.M.H. V e r z i j l , Genealogie der familie Boermans
(familie-uitgave), 95-101; Rekeningen van het St. Lucasgilde op het Rijksarchief te
Maastricht.
Verzijl

[Boetzelaer, Antonie Gustaaf baron van]
BOETZELAER (Antonie Gustaaf baron v a n ), geb. te Leiden 24 Maart 1752, ged.
Hoogl. Kerk 29 Maart, overl. te Leiden 25 Dec. 1819, zoon van baron Nicolaas, die
volgt, en van E l i s a b e t h D o r o t h e a d e R a e t .
Hij was luitenant-kolonel der cavalerie 30 Maart 1779, rentmeester van het
hoogheemraadschap Rijnland, raad, schepen en schout van Leiden tot 1795,
commissaris-generaal der convoyen en licenten te Rotterdam, president der
provisioneele regeering te Leiden 1813-1814. Hij werd 28 Aug. 1814 benoemd in
de ridderschap van Holland, tot baron verheven bij Kon. Besl. van 18 Aug. 1819.
Hij huwde te Sassenheim 15 Sept. 1782 met J o h a n n a F r a n ç o i s e A g a t h e
H u b r e c h t , geb. te Leiden 7 April 1753, overl. te Rotterdam 22 Maart 1819, dochter
van Mr. J a n en van A g a t h a L y d i a v a n L a n s c h o t . Dit huwelijk was
kinderloos.
Zie: Wapenheraut VIII, 459; Nederl. Adelsboek (1912), 266, 267; Leidsch
Jaarboekje (1913), 195, 201.
Regt

[Boetzelaer, Benjamin graaf van den]
BOETZELAER (Benjamin graaf v a n d e n ), óf v.B. L a n g e r a k , geb. te Utrecht
29 Januari 1742, overl. te Langerak 3 Nov. 1807, zoon van graaf Philips Jacob (5)
en van C.M. D u t r y v a n H a e f t e n .
Hij werd 3 Dec. 1767 wegens Utrecht gecommitteerd ter admiraliteit van
Amsterdam en na den dood van zijn vader met Langerak beleend, 20 Oct. 1773.
Het slot te Langerak scheen langzamerhand onbewoonbaar, althans een lastpost
te worden. In de Leidsche Courant van 14 Febr. 1774 staat, dat men 30 Maart 1774
in het rechthuis te Langerak publiek zou verkoopen de afbraak van het kasteel
aldaar (zie L. S m i t s , Schatkamer, 211). Zoover schijnt het niet te zijn gekomen:
in R a d e m a k e r 's Kabinet (1793) V, 79, staat, dat het slot zeer oud is en sedert
eenige jaren verbouwd. Pas in 1840 werd het geheel gesloopt (R o g g e in Oud
Holland XXII).
Van Boetzelaer was wegens Langerak 4 Oct. 1776 in de ridderschap van Utrecht
beschreven, werd hoogheemraad van den Lekdijk en volgde zijn vader op als
ontvanger van den 20en en 40en penning over het Sticht van Utrecht. Hij was heftig
patriotsch en verliet bij de omwenteling van 1787 de stad Utrecht om zich naar
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Amsterdam te begeven, zijn kas, waarin zich een som van drie ton gouds bevond,
meenemende. Hij stortte deze gelden tegen ontvangbewijzen in de stadskas te
Amsterdam, waar deze bij den ongunstigen toestand der geldmiddelen uitmuntend
te pas kwamen. Spoedig daarop moest van Boetzelaer naar
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Fransch-Vlaanderen de wijk nemen; om in zijn benarde financieele positie te
voorzien, verkocht hij enkele der ontvangbewijzen aan den commissaris van den
Staat te Duinkerken, de Vink, waardoor zij te Amsterdam aan de bank van R. en T.
de Smeth werden gepresenteerd. De Staten van Utrecht, zich daarover in de
Staten-Generaal beklagende, vonden een goed gehoor: bij advertentie werd aan
ieder verboden gemelde ontvangbrieven te koopen of te verhandelen, terwijl van
B.L. ‘als hebbende de inkomsten van den Staat vervreemd, zich met eenige anderen
tot souvereinen van de provincie opgeworpen en gewapend volk in dezelve gebracht’
bij vonnis van het hof van Justitie der provincie Utrecht, 11 April 1789 voor altijd uit
Utrecht, Holland en Friesland werd gebannen, op gevaar van lijf en leven, terwijl
zijn goederen verbeurd werden verklaard.
Na de omwenteling van 1795 keerde hij evenwel in het vaderland terug en werd
algemeen ontvanger der Bataafsche Republiek. Hij was 20 Mei 1774 te Utrecht
gehuwdmetA g a t h a M a r g a r e t h a I s a b e l l a C h a r l o t t e A n n a S u l y a r d
v a n L e e f d a e l , geb. te Brussel 3 Mei 1753, overl. te Utrecht 14 Juli 1832, dochter
van J o s e p h W i l l e m baron S.v.L., kapitein der cavalerie, en van M a r i a
Isabella Josepha Colins van Tarsienne.
Zij wonnen, naar het schijnt, maar één dochter, t.w. E l i s a b e t h H e n r i ë t t e
gravin v. B.L., geb. te Utrecht (?) 1 Maart 1778, overl. te Amsterdam 13 Januari
1813, na in 1811 te zijn getrouwd (huw. afk. te Amsterdam 1 Oct. 1811) met den
lateren vice-admiraal Gerrit Verdooren (zie dl. V, kol. 1001). Naar de oude archieven
van dezen tak der van Boetzelaer's is meermalen vruchteloos onderzoek gedaan;
het vermoeden is geopperd dat ze in de familie Verdooren waren terecht gekomen.
Misschien is het belangrijk te vernemen, dat een uitgebreide verzameling stukken
en handschriften betreffende de heerlijkheid en het slot Langerak (1253-1850) bij
Fred. Muller en Co. te Amsterdam 10-13 Febr. 1885 werd verkocht.
Zie: Geneal. Her. Bladen IX; Oud- Holland (1904), 58; M o o r r e e s , Aan de oevers
van Lek en Linge; Oud- Nederland (catal. van genoemde verkooping) no. 1534.
Regt

[Boetzelaer, Carel baron van den (1)]
BOETZELAER (Carel baron v a n d e n ) (1), heer van Nieuwveen (bij 's
Gravenhage), geb. 13 Aug. 1635, overl. te 's Gravenhage 28 Januari 1708, begr.
Groote Kerk, zoon van Philip Jacob (1) die volgt, en van A n n a v a n d e r N o o t .
Hij werd 28 Juni 1651 student in de letteren te Leiden, komt reeds in 1654 voor
als hoogbaljuw van het Vrije van Sluis (Wapenheraut VI, 150), was gecommitteerde
ter admiraliteit van Amsterdam wegens de ridderschap van Holland 4 Mei 1663 (als
zoodanig komt zijn wapen voor op de kerkramen te Oudshoorn), werd meesterknaap
van Holland, hoogheemraad van Schieland 1670, van Delfland 1689 en raad en
rekenmeester der domeinen van Holland, in welke betrekking Huygens tegen het
einde van zijn leven vurig verlangde zijn opvolger te mogen worden. In de Groote
Kerk te 's Gravenhage werd voor hem 31 Januari 1708 (f 63) een wapenbord
opgehangen.
Hij is tweemaal gehuwd geweest. Eerst in 1660 of 1661 met A n n a C a t h a r i n a
M u s c h , vrouwe van Waalsdorp en Nieuwveen, geb. omstr. 1640, begr. Kloosterkerk
te 's Gravenhage 30 Oct. 1667, dochter van den bekenden griffier Cornelis M. (dl.
I, kol. 1351) en van E l i s a b e t h C a t s J a c o b s d r . Daarna hertrouwde hij
(afkondiging
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te 's Gravenhage 3 April 1678) met S o p h i a F e r e n s , ged. te 's Gravenhage 25
Maart 1648, overl. ald. in 1721 (wapenbord opgehangen in de Groote Kerk 27 April
1721, f 63), dochter van E n n o of O n n o F e r e n s v a n A l a n t , kolonel,
gouverneur van Sas van Gent, en van J e a n n e H i n d e r s o n o f H e n d e r s o n .
Uit het eerste huwelijk sproten: Philip Jacob (4), heer van Waalsdorp, die volgt;
C o r n e l i s , ongeh. overl. en E l i s a b e t h P h i l i p p i n e (ged. Groote Kerk 's
Gravenh. 15 Juli 1663). Deze laatste was sedert 1681 hofdame der prinses van
Oranje. Nadat zij 2 Febr. 1684 in het huwelijk was getreden met George Albrecht
graaf van Limburg Bronckhorst Stirum (dl. VII, kol. 756) werd zij ‘tweede dame
d'honneur’ der prinses en vergezelde deze naar Engeland; zij overleed in Oct. 1692
aan de kinderpokken, twee jaar na haar echtgenoot, die bij Fleurus was gesneuveld.
Uit het tweede huwelijk sproten o.a.: Jacob Godefroy en Lodewijk Willem, die
beiden volgen, benevens A n n a C a t h a r i n a barones van den Boetzelaer (ged.
's Gravenhage Nieuwe Kerk 23 Dec. 1681, begr. Groote Kerk ald. 19 Febr. 1765),
die in Mei 1717 huwde met H a n s H e n d r i k v. S t ö c k e n , uit Denemarken. Zij
waren de ouders van C.C.M. v o n S t ö c k e n , die de gade werd van baron Jacob
Philip v.d. Boetzelaer, later te vermelden.
Zie: Journaal van Huygens I, 135, III, 70, IV, 168; H o r a S i c c a m a , Aant. op
het Register, 91, 92; Alg. Ned. Familiebl. I, no. 17, p. 3, X, 60, XI, 9, 209, 210, XV,
112; Geneal. Herald. Bladen III, 375; Wapenheraut XIV, 403; Navorscher (1883)
XXXIII, 190; Die Haghe (1889 en 1923).
Regt

[Boetzelaer, Carel des H.R.R. baron van den (2)]
BOETZELAER (Carel des H.R.R. baron v a n d e n ) (2), heer van Aarlanderveen,
geb. te 's Gravenhage 16 Febr. 1727, ged. Groote Kerk 19 Febr., overl. te IJselstein
21 Sept. 1803, zoon van baron Lodewijk Willem, die volgt, en van E v a M a r i a
Slicher.
Hij was van 1759-1797 nationaal grootmeester der orde van de Vrijmetselaars,
werd in 1779 beschreven in de ridderschap van Holland, was hoogheemraad van
Schieland en meesterknaap van Holland en West-Friesland. In 1770 werd hij kapitein
in het regiment gardes-te-voet, 24 Aug. 1772 kolonel en 15 Oct. 1787
generaal-majoor.
In dien rang belast met het gouverneurschap van de vesting Willemstad, bij de
nadering der Franschen in 1793, gaf hij hier een voorbeeld van standvastige
dapperheid door de vesting van 28 Febr. tot 16 Maart, te verdedigen tegen den
vijand, die ten slotte het beleg moest opbreken. Als belooning vereerden de Staten
van Holland v.B. met een gouden eeredegen en een pensioen van ƒ1000, overgaande
op zijn beide dochters. Alle officieren uit de vesting ontvingen een rotting met gouden
knop. Aan v. Boetzelaer, reeds adjudant-generaal van prins Willem V, werd
bovendien de rang van luitenant-generaal geschonken.
Hij was 14 Aug. 1768 in de Fransche Kerk te 's Gravenhage gehuwd met J o s i n a
A n n a P e t r o n e l l a v a n A e r s s e n , geb. te 's Gravenhage 3 Januari 1733,
overl. te IJselstein 3 Sept. 1797, dochter van C o r n e l i s v a n A e r s s e n , heer
van Voshol, Hoogerheide, Meteren, Triangel, en van A n n a A l b e r t i n a v a n
Beyeren van Schagen.
Uit dit huwelijk sproten alleen twee dochters: W i l h e l m i n a barones v.B.
(1773-1822), geh. te IJselstein 16 Febr. 1802 met
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R e i n a r d J a n v a n d e r M e u l e n , predikant te Hoorn, Haarlem en Amsterdam;
en L o u i s a A l b e r t i n a barones v.B. (1775-1845), te Haarlem 4 Maart 1812
gehuwd met Mr. T h e o d o r e L a m b e r t P r i n s , raad en burgemeester van
Rotterdam.
Zijn portret is gegraveerd o.a. door R. Vinkeles, J. Wijsman, H.W. Caspari, A.
Zurcher en G.H. Hodges in zwarte kunst.
Zie: P i e t e r v. O l d e n b o r g h , Beleg en verded. v.d. Willemstad (Dordr. en
2

Amst. 1793); Nederl. Adelsboek (1912), 280; B o s s c h a , Neerl. Held. te Land III,
18-21; Adelsarchief (1900), 289, (1902), 185; Wapenheraut XIII, 378; K o b u s e n
d e R i v e c o u r t i.v.; Leidsch Jaarboekje (1920) 216.
Regt

[Boetzelaer, Mr. Carel Theodorus baron van]
BOETZELAER (Mr. Carel Theodorus baron v a n ), heer van Dubbeldam, geb. op
huize Sandwijk aan de Bilt 30 Aug. 1839, overl. aldaar 16 Oct. 1903, zoon van
C h r i s t i a a n W i l l e m J o h a n baron v.d. B., heer van Dubbeldam, en van
Elisabeth Charlotta Petronella Both Hendriksen.
Hij studeerde te Utrecht en promoveerde in 1866 aldaar op een acad. proefschrift:
Schets der handelingen van de Londensche Conferentie ter vereffening der geschillen
tusschen Nederland en België.
Van 1867 tot 1879 was hij burgemeester van de Bilt en woonde aldaar op huize
‘Sandwyck’. Tevens was hij kamerheer des Konings in buitengewonen dienst.
Hij huwde te de Bilt 26 Juni 1873 jkvr. J o h a n n a M a r i a v a n W e e d e
(1833-1903), dochter van jhr. J a c o b , heer van Dijkveld, en van H e s t e r
C a t h a r i n a W i l l i n k . Dit huwelijk bleef kinderloos.
Zie: Nederl. Adelsboek (1928), 162; Wereldkroniek, Oct. 1903; E. G e w i n , De
Bilt, 82, 86.
Regt

[Boetzelaer, Carel Vincent baron van]
BOETZELAER (Carel Vincent baron v a n ). heer van Dubbeldam, geb. te Leiden
13 Febr. 1748, ged. Pieterskerk 14 Febr., overl. te 's Gravenhage 24 Oct. 1829,
begr. Groote Kerk 29 Oct., zoon van baron Nicolaas, die volgt, en van E l i s a b e t h
D o r o t h e a d e R a e t , vrouwe van Dubbeldam.
Hij was generaal-majoor der cavalerie en sedert 10 Jan. 1794
ritmeester-commandant der gardesdu-corps, van welk ambt hij in 1795 afstand
deed, kamerheer van prins Willem V, hoogheemraad van Delfland (sedert 1778)
en van Rijnland. Benoemd in de ridderschap van Holland 28 Aug. 1814; baron 18
Juli 1819, lid der Prov. Staten van Holland, lid der Eerste Kamer der St. Gen.,
kamerheer van koning Willem I en opperhofmaarschalk des Konings.
Hij huwde te 's Gravenhage (aan het Hof) 24 Nov. 1783 met M a r i e A n n e
A i m é e gravin v a n B i j l a n d t , geb. te 's Gravenhage 23 Nov. 1746, overl. aldaar
15 Maart 1831, dochter van Roeleman Ferdinand des H.R.R. graaf van Bijlandt (dl.
IV, kol. 390) en van A n n a C o r n e l i a (barones) v a n F r i e s h e i m .
Dit huwelijk was kinderloos.
Zie: Nederl. Adelsboek (1912), 266; Wapenheraut VIII, 459; Jaarb. Ned. Adel IV,
111.
Regt

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 8

[Boetzelaer, Christiaan Willem des H.R.R. baron van den]
BOETZELAER (Christiaan Willem des H.R.R. baron v a n d e n ), geb. te Leiden
24 Dec. 1749, ged. Hoogl. Kerk 28 Dec., overl. te 's Gravenhage 8 April 1810, begr.
Groote Kerk 12 April, zoon van baron Nicolaas, die volgt, en van E l i s a b e t h
Dorothea de Raet.
Hij werd 31 Mei 1767 vaandrig bij de Gardes
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Holland, later ontvanger van het last- en veilgeld te 's Gravenhage en
ontvanger-generaal van Holland. Als agent van den algemeenen rijkskassier hield
hij zijn bureau in de Hooge Nieuwstraat te 's Gravenhage en was in het begin der
19e eeuw eigenaar van het tegenwoordige gebouw van Pulchri Studio, om den hoek
van het Schoorsteen-vegersstraatje waarom dit wel het ‘Straatje van Boetzelaer’
werd genoemd, zooals het o.a. wordt vermeld op de nieuwe kaart van Noorda 1839.
Hij huwde in de Hoogd. kerk te 's Gravenhage 29 Mei 1770 met A l e t t a
J o h a n n a d e L e u d e W i l h e m , geb. aldaar 1 Maart 1754, overl. ald. 14
October 1815, dochter van Mr. C o e n r a a d en van M a r i a C a t h a r i n a v a n
S c h u y l e n b u r c h . Uit dit huwelijk sproten 5 kinderen. Het oudste, M a r i a
C a t h a r i n a barones van Boetzelaer, huwde in 1825 met Mr. F r e d e r i k W i l l e m
F l o r i s T h e o d o r u s baron v a n P a l l a n d t v a n K e p p e l , minister van
eeredienst.
Zie: Nederl. Adelsboek (1912), 267; Wapenheraut VIII, 459, 503; Die Haghe
(1911), 346.
Regt

[Boetzelaer, Daniël van den]
BOETZELAER (Daniël v a n d e n ), heer van de Merwede en van Moerkerken, geb.
omstr. 1525, ongehuwd overl. 1591, zoon van Wessel (5) en van F r a n ç o i s e
van Praet van Moerkerken.
Hij werd heer van de Merwede 28 Mei 1560, door uiterste wilsbeschikking van
zijn oudtante M a r g r i e t e v a n P r a e t . Wegens deelneming aan het Verbond
der Edelen en het ijveren voor de nieuwe leer werd hij door Alva gebannen en zijn
goederen verbeurd verklaard. Hij begaf zich buitenslands en veel wordt daarna niet
van hem vernomen; alleen dat hij tegenwoordig was bij de begrafenis van prins
Willem I. Zijn neef W e s s e l (of R u t g e r W e s s e l ) beërfde de Merwede.
Zie: M a r c u s , Sentent. van Alva, 131, 134; B e e k m a n , Beschr. van Asperen,
253; W a g e n a a r , Vad. Hist. VI, 126; t e W a t e r , Hist. Verb. der Edelen II, 240,
241, III, 136, 138, 480.
Regt

[Boetzelaer, Dirk van den (1)]
BOETZELAER (Dirk v a n d e n ) (1), geb. omstr. 1485, overl. 26 Febr. 1546, begr.
te Apeldorn (bij den Boetzelaer), zoon van Sweder (1), die volgt, en van H a d e w i c h
von der Schulenborch.
Hij werd in 1507 met den Boetzelaer, het erfschenkambt van Cleve en de overige
Cleefsche leenen beleend. Door hertog Jan van Cleve tot landdrost van Cleve
benoemd, bezegelt hij in 1522 met dezen (en eveneens in 1533 met hertog Willem)
de privilegiën van de kerk te Emmerik. Hij is huwelijksvriend van zijn zuster Elburg
1511, van Claes Tengnagel in 1527, van Elisabeth van Wylich bij haar huwelijk in
1451 met Fr. van Hatzfeld. Hij maakte in 1451 een magescheid met zijn kinderen
en bezegelde het belangrijke verdrag 27 Januari 1538 tusschen de hertogen van
Cleve, Karel van Gelre en Willem van Gulik, waarbij bepaald werd dat de laatste
als beschermheer van Gelre zou optreden en na het overlijden van Karel van Gelre
als erfheer in dat hertogdom zou worden erkend.
Hij huwde twee maal. Eerst op Michielsdag 1514 met G e e r t r u y d v a n G o o r
(G o e r ), vrouwe van Aldenghoor, overleden vóór 1530, eenige dochter van A r n o l d

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 8

heer v a n A l d e n g h o o r , en van A l v e r d a v a n O e s t . Daarna hertrouwde hij
in 1530 A l y d v a n H a r f f , vrouwe van Oudegein, dochter van G o d a r d
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en van A n n a v a n R e n e s s e v a n R h y n a u w e n .
Uit het eerste huwelijk een zoon Dirk (2), die volgt; uit het tweede huwerlijk drie
kinderen, t.w. J o h a n , heer van ter Möllen en Oudegein, gehuwd met A n n a v a n
R o s s e m ; G e e r t r u y d , echtgenoote van E n g e l b e r t H a e c k e v a n d e n
R u t e n b o r c h , en C o r n e l i a , gehuwd met A r e n d v a n Z u y l e n v a n
Nyeveld.
Zie: J.W. d e s T o m b e in Navorscher LV (1905), 36-39; Ridderschap van Veluwe,
203, 207; Gen. Her. Bladen II, 263, 64, VIII, 210, 211; Alg. Ned. Familiebl. VI, 210,
VII, 28.
Regt

[Boetzelaer, Dirk van den (2)]
BOETZELAER (Dirk v a n d e n ) (2), geb. 1515, overl. 1573, oudste zoon van Dirk
(1) en van G e e r t r u y d v a n G o o r .
Hij trad in de rechten en leenen van zijn vader 1546, uitgezonderd ter Möllen, dat
aan zijn broeder Johan kwam, en Oudegein, dat een leen van zijn stiefmoeder was.
Hij werd in 1548 beleend met den Boetzelaer en het erfschenkersambt van Cleve
en werd evenals zijn vader begiftigd met het landdrostambt van Cleve. Door Philips
van Montmorency, graaf van Horn (Hoorne), heer van Weert enz., werd hij 7 Mei
1547 beleend met de goederen waarvan zijn vader Dirk leenman was geweest, o.a.
den burcht Aldenghoor. Een brief van genoemden graaf van Hoorne aan Dirk van
den Boetzelaer betreffende een bijdrage in de oorlogskosten in de bestrijding der
Turken is afgedrukt in Navorscher LV, 51, 52. In 1550 werd Dirk nog beleend met
den Hof ter Smitten ten zutphenschen leenrechte en met twee leenen, gelijk hij die
van Wilhelm Sculenborch had aangekocht.
Hij huwde E r m g a r d v a n W y l i c h , overl. 1584; dochter van O t t o , heer van
Grubbenvorst en Gronstein, drost van Gennep en Hetter in Cleve, en van
E l i s a b e t h v a n B u d e r i c h , erfdochter van Gronstein.
Hieruit zes kinderen, o.a. Sweder, die volgt; voorts D i r k ; E l i s a b e t h , gehuwd
met D i r k K n i p p i n g t o t H a c f o r t ; G e r t r u d ; H a d e w i c h en A l v e r a d e ,
die eerst met Paulus van Assendelft (dl. VII, kol. 42) en daarna met A r n o l d v a n
A e s w i j n huwde. Deze laatste overleed 12 Dec. 1621, oud 69 jaar en 6 maanden;
zijn vrouw 10 Mei 1622; zij liggen te Breukelen begraven.
Zie: J.W. d e s T o m b e in Navorscher (1905) LV, 39, 40.
Regt

[Boetzelaer, Dirk van den (3)]
BOETZELAER (Dirk v a n d e n ) (3), heer van Boetzelaer, Leeuwen en Ruwiel,
geb. omstr. 1610, overl. 1 Maart 1652, begr. te Apeldorn, zoon van Gijsbert, die
volgt, en van A g n e s v a n A e s w i j n .
Hij werd in 1629 met Leeuwen beleend, erfde in 1635 Ruwiel en was erfschenker
en landdrost van Cleve.
In of omstreeks 1640 huwde hij met I s a b e l l a S c h e l l a r d v a n O b b e n d o r f ,
overl. 15 Sept. 1667, na hertrouwd te zijn met J o h a n A r n o l d (baron) v a n
Q u a d t v a n W i c k r a d t t o t K r u i s b e r g , dochter van V i n c e n t en van
Elisabeth van Schagen.
Uit dit huwelijk sproten o.a. G i j s b e r t v.d. B. geb. in 1643, erfschenker van
Cleve, verdronken 11 Juni 1677 en te Apeldorn begr., en A n n a C a t h a r i n a v.d.
B., geb. 1645, overl. 21 April 1711, vrouwe van Boetzelaer, Ruwiel, Apeldorn enz.,
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het
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oude stamslot den Boetzelaer, waarvan nog heden resten zijn aan te wijzen, in
vreemde handen.
Zie: Wapenboek D.O. balye v. Utrecht, 80; Geneal. Herald. Bladen VIII, 155, 156;
Mdbl. Ned. Leeuw XXVIII, 379.
Regt

[Boetzelaer, Mr. Dirk baron van den (4)]
BOETZELAER (Mr. Dirk baron v a n d e n ), (4) heer van Kijfhoek en Dubbeldam,
geb. te Leiden 12 April, gedoopt Pieterskerk 15 April 1746, overl. te 's Gravenhage
5 Nov. 1819, zoon van Nicolaas, heer van Dubbeldam, die volgt, en van E l i s a b e t h
Dorothea de Raedt.
Hij studeerde sedert 14 Sept. 1761 te Leiden in de rechten, werd in 1773 dijkgraaf
van den Zuiderzeedijk beoosten Muiden, hoogbaljuw van Weesp, baljuw van Naarden
en kastelein van Muiden tot 1782, en raad en muntmeester-generaal van Holland.
In 1772 werd hij lid der ridderschap van Holland, als zoodanig in 1780 gecommitteerd
ter admiraliteit te Amsterdam en in 1787 in die op de Maas. In 1787 benoemd tot
lid der Commissie tot onderzoek welk grooter deel het volk aan de regeering kon
worden toegekend. In 1790 werd Laurens P. v.d. Spiegel in een te Antwerpen
verschenen pamflet op verregaande wijze beschuldigd van verkwisting van 's lands
geldmiddelen; hij verzocht in de vergadering den Staten deze zaak te onderzoeken
en verliet de zaal, waarna v.d. B. op verzoek in deze zaak den post van
Raadpensionaris waarnam.
In het begin van 1795 werd hij met Nicolaas Calkoen, als gecommitteerden uit
den Raad van State, naar den bevelhebber van het fransche leger gezonden ten
einde ook voor Holland nog een voordeelige capitulatie te sluiten, doch zij slaagden
niet naar wensch.
Hij leefde sedert ambteloos. Wel werd hij in 1801 benoemd tot lid van het
Wetgevend Lichaam, doch ook daarvoor bedankte hij.
Hij huwde te Haarlem 27 Mei 1781 P e t r o n e l l a M a r i a J o h a n n a v a n
L e n n e p , geb. te Amsterdam 9 Dec. 1755, overl. te 's Gravenhage 22 Maart 1805,
wed. van Mr. J a c o b C o r n e l i s S y l v i u s v. L e n n e p , en dochter van A e r n o u t
en v a n A n n a E l i s a b e t h v. M a r s e l i s . Hieruit twee vroeg gestorven zoons
en twee dochters, waarvan A n n a C l a z i n a E l i z a b e t h met jhr. A b r . J a c .
v a n L e n n e p , en W i l h e l m i n a A i m é e met W i l l e m G u s t a a f J a n baron
v a n d e n B o e t z e l a e r huwde.
Zie: Verv. op Wagenaar V, 86, XV, 329, 348, XXIII, 264, XXVII, 413, XLIV, 132;
C. v.d. A a , Gesch. v.d. Oorlog 1793-1802 II, 367-370; d e z ., Leven van Willem V
IV, 413-415; Nederl. Adelsb. (1912), 267.
Regt

[Boetzelaer, Elburg van den]
BOETZELAER (Elburg v a n d e n ), geb. omstr. 1510, overl. 9 Mrt. 1568, begr. 12
Mrt., dochter van Rutger (5) en van B e r t h a v a n A r k e l .
Zij, Elburg van Langerack, werd, na den dood van Maria van Toutenburg, 10 Oct.
1553 tot abdis van Rijnsburg verkozen. Zij overtrof al haar voorgangsters in
liefdadigheid en gastvrijheid, beminde de schoone kunsten, inzonderheid de poëzie
en begunstigde haar beoefenaars. Van haar ging de toestemming uit tot het oprichten
der rijnsburgsche rederijkerskamer ‘De roode angieren’ onder de zinspreuk ‘Het
woord is krachtig’. Menig spel werd op haar verzoek door de rederijkers in de abdij
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gespeeld en Elburg van den Boetzelaer stelde ben in staat naar de prijzen op het
landjuweel te Rotterdam, 20 Juli 1561 gehouden, mee te dingen. Met vier
overwinningsteekens keerden De roode angieren terug. Elburg paarde aan liefde
tot kunsten en wetenschappen ware vroomheid; haar zinspreuk was ‘Ik betrou in
God’.
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De herinnering aan de waardige abdis is voornamelijk bewaard gebleven door het
zeldzaam fraaie venster in de kerk te Gouda (glas V), vervaardigd door Wouter
Pietersz. Crabeth, naar een onderwerp door haar zelf opgegeven n.l. de koningin
van Scheba vóór Salomo's troon (1 Kon. X vs. 3). In het onderste gedeelte van het
glas staat het portret der abdis, knielende voor een sierlijke lessenaar waarop haar
wapen; ook haar 16 kwartieren zijn op het raam aangebracht. Volgens de
Beschrijving der Goudsche Glazen is het gelaat niet van de hand van Crabeth, maar
later bijgeschilderd, daar het glas met de oorspronkelijke afbeelding door een
ongelukkig toeval gebroken is. Dit is te meer te bejammeren daar het portret als
een zeldzaam kunstwerk werd geroemd. Crabeth had in 1561 voor dit glas 192
pond 2 stuivers van de abdis ontvangen.
Haar opvolgster in de abdij was Stephana van Rossem.
Behalve de genoemde glasschildering bestaat van haar een door een onbekend
kunstenaar geschilderd portret op Huize Sandwijck te de Bilt, en een lithographie
door J H. Hoffmeister.
Zie: G.J.D. S c h o t e l , De Abdij van Rijnsburg 202-207, 335 (met afbeelding);
K r a m m , Beschr. Goudsche Glazen; M. H ü l f e r , De adellijke vrouwenabdij van
Rijnsburg 1133-1574 (Nijmegen 1922), vooral 230-245.
Regt

[Boetzelaer, Floris van den]
BOETZELAER (Floris v a n d e n ), heer van Langerak en Carnisse, geb. omstr.
1520, overl. vóór 1575, oudste zoon van Wessel (5) en van F r a n ç o i s e v a n
Praet.
Hij onderteekende het Verbond der Edelen, was tegenwoordig bij de overhandiging
van het Smeekschrift en woonde volgens opdracht der hollandsche edelen de
vergadering te St. Truiden bij. In zijn heerlijkheid Langerak voerde hij de nieuwe
leer in, na den ouden R.K. eeredienst te hebben gestuit; liet de nieuwe predikers,
zoo mennonitische als calvinistische, aldaar optreden en had toestemming gegeven
tot het breken der beelden en het verscheuren der gezangboeken in het klooster
der Kruisbroeders te Asperen.
17 Aug. 1568 voor den bloedraad gedaagd, nam hij van Utrecht uit de vlucht naar
het buitenland, vermoedelijk naar Cleef en heeft het vaderland, zoo het schijnt, niet
weergezien, daar hij vóór 1575 buitenslands overleed.
Hij huwde met O d i l i a v a n F l o d o r p , vrouwe van Odenkirchen, dochter van
W i l l e m en van N. v a n d e r D o n c k .
Het echtpaar won minstens drie zoons, t.w. J a n W i l l e m v a n d e n
B o e t z e l a e r , 22 Aug. 1582 student te Leiden en 12 April 1586 te Heidelberg;
D i r k W e s s e l evenals zijn broeder zonder oir verleden, en F l o r i s H a r t a r t
v a n d e n B o e t z e l a e r , heer van Odenkirchen. Diens huis te Rheydt, bezet
door een comp. Zweden (Lijflanders) werd 29 Augustus 1621 door verraad aan den
vijand overgegeven. (Staatsche Leger III, 84, 217).
Zie: B r a n d t , Hist. der Ref. I, 480, Bijv. 54, 55; M a r c u s , Sentent. van Alva II,
106-109; B e e k m a n , Beschr. van Asperen, 252, 253; W a g e n a a r , Vad. Hist.
VI, 125, 174; t e W a t e r , Hist. Verb. der Edelen II, 241, 242, 491; d'Y v o y v a n
M y d r e c h t e n B e e l d s n i j d e r , Verb. en Smeekschr. der Edelen, 18.
Regt

[Boetzelaer, Frederik Gideon des H.R.R. baron van den]
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BOETZELAER (Frederik Gideon des H.R.R. baron v a n d e n ), of
B o e t z e l a e r - L a n g e r a k , geb. omstr. 1660, overl. in 1710 of 1711, zoon van
Frederik Hendrik (1), die volgt, en van J u l i a n a F e r e n s .
Hij werd na den dood zijns vaders 10 Sept.
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1675 met de hooge heerlijkheid Langerak en 24 Sept. 1675 met de
ambachtsheerlijkheid van dien beleend. 26 Oct. 1707 verloor hij de eerstgenoemde;
alstoen werd Helena Velters, weduwe van Anthony de Huybert, wonende te 's
Gravenhage met de hooge heerlijkheid en de ridderhofstad Langerak verlijd, volgens
brieven van decreet van den Hove van Utrecht, ten laste van den boedel van F.G.
v.d. B. Deze bleef alleen de ambachtsheerlijkheid behouden. Hij wordt herhaaldelijk
in het Journaal van Huygens vermeld (zie o.a. 1, 60, 62, 94), waar van zijn uiterst
ongebonden levenswijze wordt gewaagd.
Hij huwde (ondertr. te 's Gravenhage 24 Nov. 1686) met A n n a M a r i a v a n
H u n i n g a of H u n n i n g a v a n O o s t w o l d , weduwe van H e n d r i k C a n z i u s ,
wonende te Dordrecht, dochter van E i l c o en van S i b r a n d a S t a c h o u w e r .
Behalve een dochter M a r i a S i d o n i a , waarvan geen bijzonderheden worden
meegedeeld, sproot uit dit huwelijk Frederik Hendrik (2), die volgt.
Zie: Geneal. Herald. Bladen IX, 217; Mdbl. de Nederl. Leeuw IV, 12, XXXII, 336;
H o r a S i c c a m a , Aant. op het Register, 93.
Regt

[Boetzelaer, Frederik Hendrik baron van den (1)]
BOETZELAER (Frederik Hendrik baron v a n d e n ) (1), heer van Langerak, geb.
omstr 1626, overl. 11 Aug. 1674, zoon van Gideon, die volgt, en van L o u i s a v a n
Clermont d'Amboise.
Hij had waarschijnlijk prins Frederik Hendrik tot peter, erfde van zijn broeder de
heerlijkheid Langerak, werd 6 Juni 1654 met de lage heerlijkheid en 8 Juni d.a.v.
niet de hooge heerlijkheid verlijd. Hij werd in 1661 beëedigd als ritmeester, maar in
1665 in zijn dienst geschorst, ongetwijfeld ten gevolge van zijn duel met den
Rijngraaf, die daarbij om het leven kwam. Echter werd hij al spoedig in actieven
dienst hersteld en in 1671 van majoor tot kolonel bevorderd. In die hoedanigheid
werd hij in 1672 door den prins van Oranje naar 's Hertogenbosch gezonden om
den gouverneur van die met beleg bedreigde vesting bij te staan. Later was hij als
brigadier onder Godard van Reede Ginckel 11 Aug. 1674 in den slag bij Senef, waar
hij, dapper strijdende, sneuvelde, nadat hij 6 April van dat jaar met zijn huis Langerak
in de ridderschap van Utrecht en wegens de edelen en ridderschap van Utrecht in
de Staten van dat gewest was beschreven.
Hij, doorgaans de baron van Langerak genoemd, huwde met J u l i a n a F e r e n s ,
of wel A n n a J u l i a n a F. Zij leefde nog 10 April 1712 en schijnt dezelfde te zijn
als A n n a F e r e n s te 's Gravenhage in de Groote Kerk gedoopt uit E n n o en
J e a n n e H i n d e r - of H e n d e r s o n . Uit dit huwelijk sproten drie zoons en een
dochter. Een zoon, Frederik Gideon, gaat hiervoor.
2

Zie: B o s s c h a , Neerl. Heldend. te Land II, bijl. 470, 475; v a n S y p e s t e y n
en d e B o r d e s , De Verdedig. v. Nederland in 1672 I, 42; B e e k m a n , Beschr.
v. Asperen, 278; L. S y l v i u s , Leven en Bedr. van Willem III J, 255; H o r a
S i c c a m a , Aant. Reg. Huygens, 93; Alg. Ned. Familiebl. XIV, 113 (over F e r e n s );
t e n R a a e n d e B a s , Staatsche leger V, passim.
Regt

[Boetzelaer, Frederik Hendrik des H.R.R. baron van den (2)]
BOETZELAER (Frederik Hendrik des H.R.R. baron v a n d e n ) (2), of wel
B o e t z e l a e r L a n g e r a k , heer van Langerak en Schoot (ten westen van
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Zevenhoven), geb. 15 Maart 1688, overl. 17 Juli 1733, zoon van Frederik Gideon,
hiervoor, en van A n n a M a r i a H u n n i n g a v a n O o s t w o l d .
Hij werd 14 Nov. 1711 na den dood zijns vaders

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 8

147
met Langerak beleend, was luitenant-kolonel en kapitein van de gardes, daarna
kolonel van een regiment infanterie; werd in 1724 in de ridderschap van Holland en
West-Friesland beschreven en wegens die ridderschap gecommitteerd in den Raad
van State. Hij was hoogheemraad van Delfland en werd in 1727 meesterknaap van
Holland.
Ten behoeve van hem werd 10 Januari 1720 de heerlijkheid Langerak uit den
band van fideicommis ontslagen en door hem verkocht aan zijn schoonouders
Pauw-Schaep, die er 30 Aug. 1721 mee werden beleend. Na den dood van haar
moeder werd Frederik Hendrik's vrouw Elisabeth er 11 Febr. 1728 mee beleend; zij
verkocht het goed in 1736 aan Mr. Cornelis Trip.
Frederik Hendrik van den Boetzelaer is twee maal gehuwd geweest. Eerst (ondertr.
te 's Gravenhage 28 Maart 1714) met O t t e l y n e P h i l i p p i n e v a n D o r p ,
dochter van A r n o u d A d r i a a n , heer van Dorp, edelman van willem III, en van
J u l i a n a C r o n e m a n s . Daarna hertrouwde hij te 's Gravenhage in de
Kloosterkerk 3 Januari 1720 met E l i s a b e t h F r a n ç o i s e P a u w , later vrouwe
van Langerak, ged. te 's Gravenhage 29 April 1690, overl. ald. 10 Maart 1760,
dochter van F r a n c o en van A n n a S c h a e p . Aan deze tweede vrouw herinnert
te 's Gravenhage het z.g. ‘Slop van Langerak’ aan de westzijde van het Noordeinde,
waar zij in 1737 een blok huizen kocht. Zij woonde aldaar ook, als weduwe, in 1742
in een huis van ƒ 850 huurwaarde, met een inkomen van ƒ 6000; zij bezat een
buitenplaats, hield zes dienstboden en had een koets met 2 paarden.
Uit het eerste huwelijk sproot een dochter J u l i a n a v a n d e n B o e t z e l a e r
(1713-1791), vrouwe van Schoot, in 1764 gehuwd met J a c o b H e n d r i k graaf
v a n R e c h t e r e n . Uit het tweede huwelijk werden een zoon J a c o b G e o r g e
R u t g e r , baljuw van Woerden, en twee dochters geboren.
Zie: B e e k m a n , Beschr. v. Asperen, 278, 279; W a g e n a a r , Vad. Hist. XVIII,
297; Die Haghe (1911), 339; Mdbl. Ned. Leeuw IV, 12, XXXII, 336; Adelsarchief
(1900), 144; Gen. Her. Bladen II, 268; Alg. Ned. Familiebl. I, no. 59, 5b.
Regt

[Boetzelaer, Gideon baron van den]
BOETZELAER (Gideon baron v a n d e n ), heer van Langerak, Willige-Langerak,
Half-Nieuwpoort en Carnisse, geb. te Keulen in 1569, overl. te Parijs 29 Januari
1634, zoon van Rutger (6) en van A g n e s d e B a i l l e u l .
Hij werd 23 Dec. 1584 student in de letteren te Leiden, waar Lipsius zijn meest
geachte leermeester werd. Volgens een bewaard gebleven brief van 6 Maart 1592,
aan L. gericht, was hij voornemens zijn studiën aan buitenlandsche universiteiten
voort te zetten. Aan dat voornemen heeft hij gevolg gegeven, maar het blijkt niet
dat hij ergens is gepromoveerd. In 1596 was hij in het vaderland terug en wel bij
zijn ouders te Asperen; 14 October 1598 werd hij bij opdracht zijns vaders met
Langerak beleend en 25 Juli 1599 door de Staten van Utrecht met de hooge
heerlijkheid daarvan. (Willige-Langerak had hij in 1633 van Josina van Aeswijn
gekocht). Hij koos daarna de militaire loopbaan en werd kastelein of gouverneur
van Loevestein en Woudrichem, waaronder ook het land van Altena ressorteerde.
Gideon zal dit ambt omstreeks 1600 hebben aanvaard; in dat jaar toch stierf de
vorige gouverneur, zijn zwager J a c o b v a n H a v e s k e r k e n . Om een ons
onbekende reden werden Gideon en zijn twee broeders 14 Oct. 1612 door keizer
Maximiliaan tot baronnen
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des H.R.R. verheven. Mogelijk wegens een of andere welgeslaagde zending aan
het hof des Keizers, want het is uit S c h e l t e m a (Staatk. Nederl.) bekend, dat
Gideon den lande in staatsaangelegenheden een paar malen diensten had bewezen.
Op hem werd daarom in 1614 het oog geslagen, toen het noodig bleek in Frankrijk
den streng-calvinistischen gezant Fr. v. Aerssen (dl. III, kol. 10) te vervangen door
een ander vertrouwd persoon, die tevens den tact bezat zich bij de verschillende
partijen in Frankrijk aangenaam te maken. Het schijnt oorspronkelijk Oldenbarnevelts
voornemen te zijn geweest zijn schoonzoon van der Mijle tot dien post te bestemmen;
hij zag hiervan wel af om het verwijt van familiebevoorrechting te ontgaan, doch
toen reeds terstond bleek dat Langerak een weinig bekwaam en in de diplomatie
geheel onervaren man was, werd hem Cornelis van der Mijle tijdelijk als
buitengewoon gezant toegevoegd. Gideon, die reeds lang een dergelijk ambt had
begeerd, bleef op zijn post, gehandhaafd door Oldenbarnevelt, die van de familie
van den Boetzelaer steeds veel toegenegenheid had ondervonden. Het strekt Gideon
dan ook niet tot eer, dat hij na de omwenteling van 1618 ontrouw werd aan de
gevallen partij. Toen de Groot zich na zijn ontvluchting te Parijs kwam vestigen. was
hij aan Gideon van den Boetzelaer allesbehalve welkom, terwijl de laatste in brieven
aan de Staten-Generaal de Groot nog bovendien belasterde. Niet ten onrechte zag
hij in de Groot een concurrent, wiens geheime correspondentie aan de zijne afbreuk
deed. Zeker heeft hij in tal van onbelangrijke zaken diensten bewezen, maar waar
het ging om groote staatsbelangen was hij niet de rechte man op de goede plaats.
Bij den vrede van la Rochelle in Febr. 1626 waren de belangen der Hugenoten
opgeofferd, zonder dat de aansluiting van Frankrijk bij het groote verbond tegen het
Habsburgsche huis tot stand was gekomen; Langerak had zich door Richelieu zijn
houding laten voorschrijven. Als gevolg van deze omstandigheden had Langerak
bijna zijn post verloren: alleen door tusschenkomst van Frederik Hendrik bleef hij
in zijn positie gehandhaafd. Nog zeven jaar bleef hij gezant aan het fransche hof;
toen overleed hij; zijn lijk werd waarschijnlijk naar het vaderland gevoerd en te
Langerak begraven. W.G. B r i l l , Gesch. des Vaderl. III, st. 4, bl. 759, wijdt eenige
regelen aan zijn laatste levensjaren.
G. v.d. B., wiens zinspreuk was: ‘Pulchrum etsi asperum’ (het schoone, ook als
het moeilijk is) is tweemaal gehuwd geweest. Eerst omstr. 1600 met J e n n e v a n
P a l l a n d t , op Zeelhem in het land van Cleve. Zij stierf te Poissy 13 October 1624;
haar lijk werd gebalsemd en over zee naar Holland vervoerd om het te Langerak te
laten begraven, doch het schip werd door duinkerker kapers genomen, die de
overgave van het lijk niet dan na betaling van een aanmerkelijk bedrag toestonden.
In het volgend jaar, October 1625, hertrouwde G. v.d. B. met L o u i s e (of, volgens
Herckenrode: E l i s a b e t h ) v a n C l e r m o n t d'A m b o i s e , hertrouwd met
J a c q u e s N o m p a r d e C a u m o n t , d u c d e l a F o r c e , pair en maarschalk
van Frankrijk, en dochter van G e o r g e II, heer van Clermont en Anjou, markies
van Galerande, en van M a r i e C l u t i n d e V i l l e p a r i s i s . Uit het eerste huwelijk
sproten twee zoons, R u t g e r W e s s e l en M a u r i t s , waarvan de laatste op
jeugdigen leeftijd, althans ongehuwd, overleed; uit het tweede sproot Frederik
Hendrik (1), die voorgaat, en twee dochters. In het testament
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van Gideon 19 Oct. 1632 (consent der Staten van Utrecht 24 Sept. 1629, van die
van Holland 21 Jan. 1630) te Parijs opgemaakt, staan R o g i e r W e s s e l , Fr.
H e n d r . en B e l g i c a L o u s i e als zijn universeele erfgenamen vermeld. B e l g i c a
L o u i s e , vrouwe van Lion, huwde met J a c o b R i c h i e r , ridder, heer van
Coulombière, Buisson etc. Rutger Wessel, geb. 1600, werd na den dood zijns vaders,
13 Juni 1634 met Langerak en 6 Juni te voren door de Staten van Utrecht met de
hooge heerlijkheid beleend: op laatstgenoemden datum ook met Willige-Langerak,
dat hij in 1639 aan Johan van Ledenberg verkocht. Hij werd 20 Maart 1640 in de
ridderschap van Utrecht beschreven en overleed 27 Dec. 1651, na gehuwd te zijn
geweest met J a c o b a v a n H a v e s k e r c k e , overl. 23 Jan. 1647, zijn nicht,
dochter van J a c o b , slotvoogd van Loevestein, en van H e s t e r v a n d e n
B o e t z e l a e r . Dit huwelijk, kinderloos zijnde, gingen zijn bezittingen over op zijn
broeder Frederik Hendrik van den Boetzelaer.
Gideon van den Boetzelaer, commandant en gouverneur van Loevestein, bleef
dit ambt bekleeden, ook na zijn aanstelling tot gezant. Hij werd te Loevestein
vervangen door Jacob Prouninck van Deventer, die dan ook als luitenantgouverneur
wordt vermeld. Naar Gideon zelf werd in 1908 de Boetzelaerstraat te 's Gravenhage
genoemd, 23 Aug. 1909 op verzoek der bewoners in Boetzelaerlaan herdoopt.
Zijn portret door een onbekend kunstenaar was in 1619 op het kasteel te Saumur.
Zie: H.C. R o g g e in Oud-Holland XXII (1904), 51-58; Mdbl. Ned. Leeuw XXXII
(1914), 351, 352; Navorscher LIII (1903), 526; K o b u s e n d e R i v e c o u r t ;
2

B l o k , Gesch. Ned. Volk II (zie register op Langerak); B r a n d t , Hist. der Reform.
II, 520, 694-697; Geneal. Herald. Bladen IX, 215.
Regt

[Boetzelaer, Gijsbert van den]
BOETZELAER (Gijsbert v a n d e n ), geb. omstr. 1580, overl. te Utrecht 12 Juli
1628, zoon van D i r k en van G e e r t r u i d v a n d e P o l l .
Hij was heer van den Boetzelaer, erfschenker en landdrost van Cleve, en door
zijn moeder heer van Leeuwen. Van 1615 tot 1622 was hij ambtman, richter en
dijkgraaf van Maas-en-Waal en werd 21 April 1615 op verzoek van den magistraat
van Nijmegen in de ridderschap van Nijmegen beschreven. In 1622 zond het
muitende garnizoen van Goch hem een brandbrief om 400 realen van achten terstond
en 50 elke maand te ontvangen; het blijkt niet, of hier op zijn kasteel den B. wordt
gedoeld, evenmin of aan de bedreiging werd voldaan (Het Staatsche Leger). In
hetzelfde jaar 1622 werd hij door zijn huwelijk met A g n e s v a n A e s w i j n , vrouwe
van Ruwiel, met laatstgenoemde ridderhofstad beleend en verkreeg hierdoor 29
Sept. 1623 zitting in de ridderschap van Utrecht, waaruit hij wederom werd
gecommitteerd ter Staten-Generaal. In 1627 werd hij tot ambassadeur benoemd
om met Rochus van den Honert, Andries Bicker en Simon van Beaumont naar het
Noorden te gaan om den vrede tusschen de koningen van Zweden en Polen te
helpen bevorderen, nieuwe overeenkomsten omtrent den oosterschen handel te
sluiten en vermindering van den Sondtol te verkrijgen. Gijsbert van den B., kon
echter, door een hevige ziekte aangetast, niet mede en overleed te Utrecht 12 Juli
1628; hij werd 17 Juli d.a.v. in de Regulierskerk begraven (zie ook: Alg. Ned.
Familiebl. XIII, 252).
Hij was in 1604 gehuwd met A g n e s v a n A e s w i j n , vrouwe van Ruwiel. Zij
overleed 29
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Oct. 1624 en werd te Apeldorn begraven, dochter van A r e n d , heer van Ruwiel en
Portengen, in de ridderschap van Utrecht, en van C a t h a r i n a v a n I s e n d o o r n .
Uit dit huwelijk sproten 9 kinderen. Van die kinderen gaat Dirk (3) hiervoor, en volgt
Sweder (2); A r n o l d (Arend), heer van Ewijk en Ruwiel, werd ambtman van Maas
en Waal en overleed ongehuwd te Tiel 15 Nov. 1635.
Zie: Geld. Volksalm. (1894), 80; W a g e n a a r , Vad. Hist. XI, 65; A i t z e m a ,
Saken van St. en O.I, 41, 601, 603; S c h e l t e m a , St. Ned.; B e e k m a n , Beschr.
van Asperen, 273, 274; v. B e a u m o n t , Gedichten (uitg. J. T i d e m a n , inl. X, XI);
Navorscher XLVI, 42, LV, 40, LXV, 542; Mdbl. Ned. Leeuw XXVIII, 379; K o b u s
e n d e R i v e c o u r t ; v a n M e u r s , Riddersch. van Nijmegen 25, 182, 443.
Regt

[Boetzelaer, Jacob Godefroy des H.R.R. baron van den]
BOETZELAER (Jacob Godefroy des H.R.R. baron v a n d e n ), heer van Nieuwveen
(bij 's Gravenhage), geb. te 's Gravenhage en in de Kloosterkerk gedoopt 22 April
1680, overl. te 's-Gravenhage 4 Dec. 1736 en in de Groote Kerk begraven 10 Dec.,
zoon van Carel (1), baron des H.R.R., hiervoor, en van S o p h i a F e r e n s .
Hij werd hoogheemraad van Rijnland 1707, gecommitteerde ter admiraliteit te
Amsterdam 12 Aug. 1707, beschreven in de ridderschap van Holland 16 Nov. 1714,
later president dier ridderschap, meesterknaap van Holland 16 Nov. 1718, baljuw
en schout van 's Gravenhage 1720 tot zijn dood, gecommitteerde ter admiraliteit op
de Maze April 1720, 23-25, gecommitteerde raad 1725, idem ter Stat.-Generaal
1725, voorzitter van gecommitteerde raden 17 Juli 1727, grootzegelbewaarder,
stadhouder en registermeester der leenen van Holland 1727, bewindhebber der
O.I.C. en hoofdingeland van Delfland.
Hij was een verstandig en overtuigd republikein, die met anderen van Slingelandt,
bij diens benoeming tot raadpensionaris, liet beloven geen pogingen te zullen doen
tot herstel van het stadhouderschap. Met hetzelfde doel was hij reeds in 1722 bij
de Staten van Zeeland gezonden. Op 2 Oct. 1727 werd hij in de staatscommissie
voor de financiën benoemd en waarschijnlijk door zijn groote kundigheden kon deze
commissie een memorie voortbrengen, zoo belangrijk, dat Goldberg, c.s. die in het
tweede deel van hun keurig rapport van Dec. 1797 hebben uitgegeven.
Hij huwde te 's Gravenhage Waalschekerk 13 Nov. 1707 met M a g d a l e n a
E l i s a b e t h d e J o n g e , vrouwe van Cranenbrouck, geb. te 's Gravenhage 13
Nov. 1689, overl. aldaar 15 Febr. 1730, begr. in de Groote Kerk 21 Febr., dochter
van Mr. C o r n e l i s d e J o n g e , heer van Ellemeet en van M a g d a l e n a O y e n s .
Uit dit huwelijk sproten zeven kinderen, waarvan Jacob Philip en Nicolaas volgen.
Een derde zoon C a r e l P a u l u s sneuvelde als kapitein (met den rang van luit.
kol.) bij de gardes-te-voet in den slag bij Fontenoy 11 Mei 1745. Een kind W i l l e m
L o d e w i j k begraven in de Groote Kerk 22 Oct. 1729. Een dochter, A n n a
A r n o l d i n a 1713-1795), huwde in 1734 P i e t e r baron v a n
W a s s e n a e r - S t a r r e n b u r g . Zie over haar den Navorscher van 1927.
Zie: Wapenheraut VII, 365, IX, 138; Ned. Leeuw XLII, 375; Alg. Ned. Familiebl.
2

I, no. 17, 3, no. 70, 4a; XI, 209; B l o k , Gesch. Ned. Volk III; Navorscher (1904),
185, 451, 733, (1927) 276-278.
Regt

[Boetzelaer, Jacob Philip des H.R.R. baron van den]
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BOETZELAER (Jacob Philip des H.R.R. baron v a n d e n ), heer van Nieuwveen
en Cranenbrouck, geb. te Amsterdam 18 Aug. 1711, overl. te 's Gravenhage 26
April 1781, begr.
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Groote Kerk 1 Mei, zoon van Jacob Godefroy, hiervóór, en van M a g d a l e n a
Elisabeth de Jonge.
Beschreven in de ridderschap van Holland 12 Juli 1737, gecommitteerde wegens
de ridderschap ter Admiraliteit van Amsterdam 27 Juli 1733, nogmaals 4 Mei 1748,
hoogheemraad van Schieland 1734, ambassadeur bij den koning van Engeland
1744, drossaard van Gorinchem en het Land van Arkel 1751 tot zijn dood,
gecommitteerde in den Raad van State 17 Nov. 1751, commissaris van 's lands
posterijen 1752-1772, meesterknaap van Holland 1765, baljuw en schout van 's
Gravenhage 1772, luitenant-houtvester en jagemeester generaal 21 Oct. 1774,
curator der leidsche hoogeschool 1774-1781, gecommitteerde raad van Holland 4
Nov. 1774, raad en rentmeestergeneraal van Rijnsburg.
In 1742 woonde hij aan de noordzijde van het Voorhout te 's Gravenhage bij F.J.
Brethouwer, castelein der admiraliteit van Amsterdam. Hij had toen een inkomen
van ƒ 10.000 en bezat een belangrijke boekerij, zie Catalogus van de boeken van
J.P. baron van Boetzelaer, heer van Nieuwveen etc. 1778 (M o l l , Cat. Bibl. Gem.
's Gravenhage, bl. 707).
Hij huwde (aangeteekend te Amsterdam 18 Oct. en afgekondigd te 's Gravenhage
20 Oct. 1737) C h r i s t i n a C h a r l o t t e M a r g a r e t h a v o n S t ö c k e n , overl.
in 1795 (na hertrouwd te zijn met J o s e p h Y o r k e baron D o v e r ), dochter van
H a n s H e i n r i c h en van A n n a C a t h a r i n a des H.R.R. barones v a n d e n
Boetzelaer.
Zij wonnen één dochter: M a g d a l e n a A n n a E l i s a b e t h , vrouwe van
Nieuwveen, die in 1766 met D i r k B o u w e n s , ruwaard van Putten en commissaris
van 's lands posterijen huwde. Hij werd in de Groote Kerk te 's Gravenhage begraven
4 Juni 1788; zij mede aldaar 28 Dec. 1800.
Zie: Wapenheraut VIII, 367, 451; Alg. Ned. Familiebl. I, no. 70, 4a.
Regt

[Boetzelaer, Johan van den]
BOETZELAER (Johan v a n d e n ), geb. omstr. 1435, overl. 1469, zoon van Rutger
(4) en van E l b u r g v a n L a n g e r a k .
Hij komt in 1457 voor, wanneer hij met zijn vader en met zijn broeder Wessel een
rente verkoopt aan Johan van Vorden; door Keppel werd hij beleend met Angemende
en Zeddam, maar hij transporteert deze goederen (in 1461?) op zijn broeder Wessel.
Na den moord op zijn vader gepleegd, werd hem de Boetzelaer verlijd, waarop in
1461 een zoenbrief bezegeld werd door Johan, hertog van Cleve, en Johan, oudsten
zoon van heer Rutger van den Boetzelaer, waarbij een regeling gemaakt wordt
omtrent het huis de Boetzelaer. Nog in 1466 ontmoeten wij Johan, als hij den hertog
van Gelre ontzegt, maar kort daarop, in 1469, is hij blijkbaar kinderloos overleden,
waarna zijn broeder Wessel (4) met het voorvaderlijk stamslot wordt beleend.
Zie: J.W. d e s T o m b e in Navorscher LV (1905), 31.
Regt

[Boetzelaer, Lodewijk van den]
BOETZELAER (Lodewijk v a n d e n ), of, volgens zijn handteekening: L o u i s d e
B o e t z e l e r , geb. omstr. 1500, overl. na 1566, zevende en jongste zoon van Wessel
(5) en van F r a n ç o i s e v a n P r a e t .
Hij teekende mede het Verbond der Edelen en zag zich dientengevolge door Alva
het verblijf hier te lande ontzegd. Van zijn levensloop is niet veel bekend. Hij was
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gehuwd met H i l l e g o n d a v a n C a m p h u y s e n , die weduwe was, of hertrouwd
is met J o h a n v a n B o i n e n b u r g
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genaamd H o n s t e i n , en de dochter van C r a c h t v a n C., heer van Poelwijk en
Clörath, en van E l i s a b e t h v a n B u e r e n . Van den Boetzelaer won bij haar
o.a. drie zoons, t.w.: J o h a n , D i r k en W e s s e l v a n d e n B o e t z e l a e r . Johan
erfde in 1584 met zijn broers, na den dood van zijn halfbroeder H e r m a n v a n
B o i n e n b u r g genaamd H o n s t e i n , de heerlijkheid Clörath. Dirk was kapitein
in staatschen dienst en sneuvelde in 1595 bij Lier.
Zie: t e W a t e r , Verb. der Edelen III, 482, 483; B e e k m a n , Beschr. van Asperen,
254; Mdbl. Ned. Leeuw XXIII, 105.
Regt

[Boetzelaer, Lodewijk Willem baron van den]
BOETZELAER (Lodewijk Willem baron v a n d e n ), heer van Aarlanderveen, geb.
te 's Gravenhage 17 Jan., ged. Waalsche kerk 18 Jan. 1691 (als L o u i s
G u i l l a u m e ), overl. ald. 5 Juni 1733, zoon van baron Carel (1), hiervóór, en van
Sophia Ferens.
Hij trad in militairen dienst, werd cornet 20 Maart 1710, luitenant 5 Maart 1711,
ritmeester in het regiment 's Gravenmoer 16 Juli 1712, in denzelfden rang in het
regiment van den erfprins van Hessen-Cassel 9 Nov. 1720 en in dat der gardes te
paard, regiment Hompesch 18 Sept. 1725, majoor 1 April 1733 en ten slotte
luitenant-kolonel en ritmeester der hollandsche gardes te paard. Voorts
hoogheemraad van Schieland.
Hij huwde te Scheveningen 12 Mei 1726 met E v a M a r i a S l i c h e r , geb. te
Amsterdam 3 Aug. 1700, begr. Groote Kerk te 's Gravenhage 16 Nov. 1780, dochter
van Mr. P i e t e r en van B r i g i t t a C a t h a r i n a B a c k e r . Van hun kinderen gaat
Carel (2) hiervóór.
Zie: Adelsarchief (1900), 288; Ned. Adelsboek (1912), 280.
Regt

[Boetzelaer, Nicolaas des H.R.R. baron van den]
BOETZELAER (Nicolaas des H.R.R. baron v a n d e n ), heer van Kijfhoek, geb. te
Amsterdam 1 Nov. 1718, overl. te 's Gravenhage aan verval van krachten 14 Maart
1796 en in de Groote Kerk begraven, zoon van Jacob Godefroy, hiervóór, en van
Magdalena Elisabeth de Jonge.
Hij studeerde sedert 21 Sept. 1734 te Leiden in de rechten, werd veertigraad,
schepen en burgemeester der stad Leiden, raad en muntmeester-generaal der
Vereenigde Nederlanden 1745 en ontvanger-generaal van Holland.
Hij huwde te Leiden 10 Mei 1740 met E l i s a b e t h D o r o t h e a d e R a e t ,
vrouwe van Dubbeldam en Kijfhoek, geb. te Leiden 2 April 1721, ged. Hoogl. kerk
3 April, overl. te 's Gravenhage 31 Maart 1780, begr. Groote Kerk 6 April, dochter
van Mr. D i r k d e R a e t , ridder-baronet, heer van Dubbeldam en Kijfhoek, en van
A n n a H u l s h o u t . Van hun kinderen komen Dirk, Carel Vincent, Christiaan Willem,
Antonie Gustaaf en Pieter in dit deel voor. Een dochter, barones M a g d a l e n a
A n n a E l i s a b e t h , huwde 1787 Mr. B a r t h o u t des H.R.R. baron v a n
S l i n g e l a n d t , heer van Neder-Slingeland en Goidschalxoord, raad en
muntmeester-generaal.
Zie: Wapenheraut VIII, 449, 457-461; Alg. Ned. Familiebl. I, no. 17, blz. 3.
Regt
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[Boetzelaer, Otto van den]
BOETZELAER (Otto v a n d e n ), omstr. 1530 geboren en na Oct. 1568 overleden,
zesde zoon van Wessel (5) en van F r . v a n P r a e t .
Hij had, gelijk al zijn broeders, het Verbond der Edelen onderteekend en de
beraadslagingen te St. Truiden bijgewoond, waarom hij door Alva voor den Bloedraad
werd gedaagd. Behalve het voorgaande werd tegen hem ingebracht dat hij de
geestelijken van het St. Annaklooster zou hebben voorgeschreven, hoe zij zich
zouden hebben te gedragen. Hij had hun verboden missen en andere
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gewone diensten te doen, had de heilige olie ter aarde gegoten, de beelden gebroken
en de altaren omgeworpen. Zijn vrouw woonde de geuzen-predicatiën bij en zong
de psalmen. Als gevolg daarvan werd hun het land ontzegd en werden hun goederen
in Oct. 1568 verbeurd verklaard.
Bij zijn huisvrouw, C a t h a r i n a G h i j s e l s of G h i s e l i n , van wier afkomst ons
niets bekend is, had hij twee dochters. Een daarvan, A g n e s v a n d e n
B o e t z e l a e r , huwde met J a c o b v a n d e r M e e r v a n B e r e n d r e c h t ,
kolonel en gouverneur van Ostende, doodelijk gewond en op zee vóór Vlissingen
in Juni 1604 overleden, zoon van W i l l e m en van A n n a S a n d e l i n (volgens
andere berichten was zij echter de dochter van Wessel).
Zie: M a r c u s , Sentent. van Alva, 106-109; B e e k m a n , Beschr. van Asperen,
254; W a g e n a a r VI, 126, 174; t e W a t e r , Verb. der Edelen II, 242, 243;
Navorscher XLVII (1897), 494; Mdbl. Ned. Leeuw VII, 78.
Regt

[Boetzelaer, Philip Jacob des H.R.R. vrijheer van den (1)]
BOETZELAER (Philip Jacob des H.R.R. vrijheer v a n d e n ) (1), heer van Asperen,
geb. omstr. 1600, overl. in 1663 (volg. Nederl. Adelsb. in 1652), zoon van Rutger
Wessel (dl. VII, kol. 157) en van A m e l i a v a n M a r n i x .
Hij werd gecommitteerd ter admiraliteit op de Maas 1 April 1631, beschreven in
de ridderschap van Holland 1633 en gecommitteerd in den Raad van State 22 Maart
1641 (zijn commissiebrief als zoodanig op perkament in de Bibl. Coenen van 's
Gravesloot, no. 993).
Hij huwde (afkondiging te 's Gravenhage 30 Nov. 1631) met A n n a v a n d e r
N o o t , vrouwe van Hoog- en Aartswoud, overl. in 1642, sedert 18 Aug. 1627 weduwe
van jhr. W i l l e m v a n N a s s a u heer v a n d e L e c q , vice-admiraal van Holland
en West-Friesland, voor Grol gesneuveld (dl. I, kol. 1367). Zij woonde als weduwe
waarschijnlijk op het huis ter Noot, door haar vader in Haag-Ambacht gebouwd, en
was de jongste dochter van C a r e l , heer van Hoog- en Aartswoud (dl. V, kol. 375),
en van A n n a M a n m a k e r .
Van den Boetzelaer hertrouwde, volgens huwelijksche voorwaarden van 29 Oct.
1643, met G e n o v e v a M a r i a v a n d e r N o o t , geb. omstr. 1600, vermoedelijk
in 1675 overl. daar haar kinderen 2 Oct. 1675 wegens haar dood een magescheid
maken. Zij was sedert 1641 weduwe van J a c o b v a n R a n d w i j c k en de dochter
van L a m o r a a l , heer van Risoire. en van A n n a d e H e r t a i n g v a n
Marquette.
Uit het eerste huwelijk sproten 7 kinderen, waarvan Philip Jacob (2) volgt en Carel
(1) voorgaat. Een dochter, A n n a F l o r e n t i n a , ged. in de Groote Kerk te 's
Gravenhage 9 Aug. 1633, huwde met L o d e w i j k v a n M o r l o t , heer van
Giessenburg.
Zie: Nederl. Adelsb. (1912), 265; Die Haghe (1913), 66; Geneal. Herald. Bladen
II, 118; Ned. Heraut VII, 166.
Regt

[Boetzelaer, Philip Jacob baron van den (2)]
BOETZELAER (Philip Jacob baron v a n d e n ) (2), heer van Asperen, Hoogwoud,
Aartswoud en Raaphorst, geb. 5 Aug. 1634, overl. 24 Maart 1688, zoon van Philip
Jacob (1) en van A. v a n d e r N o o t .
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Hij werd 28 Juni 1651 te Leiden student (Nobilis Belga, 17 L.) werd 27 Jan. 1660
gecommitteerd in de admiraliteit van Amsterdam, in de ridderschap van Holland
beschreven 1663, daarna lid van gecommitteerde raden van Holland. Als president
van dit college heeft hij, als vurig prinsgezind, niet alles gedaan om den moord
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op de gebroeders de Witt te verhinderen, integendeel, zijn schrijven aan Tilly om
de oproerige westlandsche boeren tegemoet te trekken, was het doodvonnis der
broeders. In 1665 was hij hoogheemraad van Delfland.
Hij huwde in de Groote Kerk te 's Gravenhage 12 Jan. 1656 (huwelijk bezongen
door W e s t e r b a e n ) met C o r n e l i a v a n d e r M i j l e , geb. 1635, overl. 24
Juni 1703, erfdochter van A d r i a a n en van A g a t h a v a n R a e p h o r s t . Bij den
dood van haar vrijwel krankzinnigen grootvader H e n d r i k v a n R a e p h o r s t
(overl. 29 Oct. 1650) beërfde Cornelia van der Mijle de Raephorst, waarover heel
wat te doen is geweest (Ned. Leeuw XLII, 209-211). Van haar grootmoeder
C o r n e l i a v.d. E y n d e erfde zij in 1651 het ‘Huys den Dom’ te Voorburg, tusschen
den Heerenweg en de Vliet; in 1704 liet zij dit huis na aan haar dochter A g a t h a
P e t r o n e l l a v a n d e n B o e t z e l a e r (zie over dit huis: Die Haghe (1903), 293,
393 en Wapenheraut XIX, 473-476). Den 19en Sept. 1678 eindelijk verkreeg
C o r n e l i a v a n d e r M i j l e nog bij erflating van A g a t h a d e W i t t e de
heerlijkheid Haamstede, die zij echter reeds 16 Mei 1679 weer verkocht aan Mr.
J a c o b P i e t e r s z . d e W i t t e (Wapenheraut XII, 430).
Van den Boetzelaer en Cornelia kregen acht kinderen, waarvan Philip Jacob (3)
volgt. A g a t h a P e t r o n e l l a boven genoemd, overl. ongehuwd in 1721; A n n a
M a g d a l e n a , vrouwe van Asperen, geb. 11 Nov. 1661, overleed mede ongehuwd
in 1721 en bezat met haar zuster Raaphorst. Deze zuster M a r i a C o r n e l i a , ged.
Groote Kerk te 's Gravenhage 16 Dec. 1663 en in 1714 overleden, was vrouwe van
Hoog- en Aartswoud; de beide zusters trachtten in 1709 Raaphorst te verloten en
verkochten het goed in 1712 aan den luitenant-generaal lord Cadogan. Maria
Cornelia was gehuwd met L a m o r a a l baron v a n d e r N o o t , die 10 Maart 1710
in dienst van Karel XII, koning van Zweden, sneuvelde.
Zie: B e e k m a n , Beschr. van Asperen, 260-263; W a g e n a a r , Vad. Hist. XIV,
261; Journaal van Huygens I, 382, II, 62, IV, 115, 190; H o r a S i c c a m a , Aant.
2

Reg., 90, 91, 497; Geneal. Herald. Bladen II, 118, 345; B l o k , Gesch. Ned. Volk
III, 188; T i e l e , Pamfl. 5233.
Regt

[Boetzelaer, Philip Jacob baron van den (3)]
BOETZELAER (Philip Jacob baron v a n d e n ) (3), heer van Asperen en van
Raaphorst, geb. te 's Gravenhage in 1656, overl. in 1686, zoon van Philip Jacob (2)
en van C o r n e l i a v a n d e r M i j l e .
Hij studeerde sedert 23 Febr. 1669 en opnieuw 8 Nov. 1674 (ex primaria nobilitate,
Batavus, 20) te Leiden; aan hem werd 19 Jan. 1678 commissie verleend als
gecommitteerde wegens Holland in het college ter admiraliteit van Amsterdam.
Hij huwde (afkondiging te 's Gravenhage 23 Oct. 1678) met J a c o b a
M a r g a r e t h a v a n H a r d e n b r o e k , overleden 9 Sept. 1709, dochter van
G i j s b e r t en van M e c h t e l d v a n R e e d e . Dit huwelijk was kinderloos en zij
hertrouwde met W i l t J a n v a n B r o e c k h u y s e n , heer van de Lathmer.
Zijn portret door een onbekend kunstenaar bij baron d'Aumale van Hardenbroek
op Huize Hardenbroek bij Driebergen.
Zie: Journaal van Huygens I, 33; H o r a S i c c a m a , Aant. Reg. 91; d ' A b l a i n g ,
Rsch. van Veluwe, 351; Geneal. Herald. Bl. II, 249.
Regt

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 8

155

[Boetzelaer, Philip Jacob van den (4)]
BOETZELAER (Philip Jacob v a n d e n ) (4), geb. in 1662, overl. 9 April 1706, zoon
van Carel (1) en van diens eerste vrouw A n n a C a t h a r i n a M u s c h .
Hij werd, oud zijnde 21 jaar, te Leiden 28 Febr. 1684 student in de rechten. Bij
sententie van het Hof van Holland 26 Juli 1688 werd hij ter zake van ‘Crimen laesae
Majestatis Divinae’ veroordeeld tot verbeurdverklaring zijner goederen en tot
verbanning, doch later werd ingevolge resolutie der Staten van Holland van 20 Sept.
1696 die ‘confiscatie’ op verzoek van den vader voor £ 80 afgekocht. Ook blijkt uit
twee resolutiën van H.H.M. van 7 en 8 Maart 1691 dat Ph.J. van den Boetzelaer
destijds soldaat was in de compagnie van kapitein van Hemert, in garnizoen te Sluis,
waar hij zich ook al niet al te best schijnt te hebben gedragen, daar de baljuw termen
vond om hem in arrest te doen stellen.
Vermoedelijk reeds vóór zijn veroordeeling was hij gehuwd met P a u l i n e
I b e m a n , omtrent wier afkomst niets verluidt en die hem verscheidene kinderen
schonk, van welke evenwel slechts één den volwassen leeftijd bereikte, n.l. Philip
Jacob (5), die volgt.
Zie: H o r a S i c c a m a , Aant. Reg. Huygens, 91 (waar de naam der vrouw foutief
is opgegeven als: P. Heman).
Regt

[Boetzelaer, Philips Jacob des H.R.R. graaf van den (5)]
BOETZELAER (Philips Jacob des H.R.R. graaf v a n d e n ) (5), of wel v a n d e n
B o e t z e l a e r L a n g e r a k , heer van Asperen en Langerak, geb. 23 Maart 1690,
overl. te Utrecht 9 Dec. 1772, zoon van Philips Jacob (4), hiervóór, en van P a u l i n e
Ibeman.
Hij werd in 1713 te Utrecht student in de rechten, werd bij testamentaire
beschikking van Anna Magdalena van den Boetzelaer (zie op Philips Jacob) in 1721
heer van Asperen en kocht in Juli 1737 van Freda Maria, burggravin van Dohna,
de heerlijkheid en de ridderhofstad Langerak, die vroeger aan zijn geslacht hadden
behoord; hij werd er 27 Sept. 1737 mee beleend. Hij was ook 30 Januari 1726
beleend met de Haer en bij zijn dood ging dit leen over op Frederik Hendrik van
Wassenaer van St. Pancras. Niettegenstaande de ‘eclips’, die zijn vader had
gemaakt, werd door hem de luister van zijn geslacht hooger dan ooit te voren
opgevoerd: Keizer Karel VI verhief hem en zijn mannelijke nakomelingen 17 Mei
1730 in den rijksgravenstand. De takken der Boetzelaer's in Cleve waren destijds
geheel uitgestorven. In 1738 werd hij wegens Utrecht gecommitteerd ter admiraliteit
op de Maas en in 1740 ontvanger-generaal van den 20en en den 40en penning
over het Sticht van Utrecht. Hij stelde in 1745 M a r t i n u s B e e k m a n in staat
diens Beschreiving van Asperen in het licht te geven; deze had daartoe het later
verloren geraakte familiearchief geraadpleegd, waardoor tal van wetenswaardigheden
omtrent de van den Boetzelaer's zijn bewaard gebleven.
Philips Jacob, die in 1758 met Langerak in de ridderschap van Utrecht werd
beschreven, huwde 25 Febr. 1722 te 's Gravenhage met C o n s t a n t i a M a r i a
D u t r y v a n H a e f t e n . Zij, geboren te Amsterdam 29 Sept. 1698 en op het
kasteel te Asperen overleden 12 Oct. 1760, was de dochter van B e n j a m i n D u t r y
heer van Haeften, bewindhebber der O.I. Comp., en van M a r i a A n n a d e R o y .
Uit dit huwelijk sproten o.a. twee zoons en een dochter. De oudste zoon P h i l i p ,
of wel P h i l i p M a r i a graaf v a n d e n B o e t z e l a e r - A s p e r e n , geb. te 's
Gravenhage 28 Oct. 1738, ritmeester der carabiniers, overleed in 1810
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en ligt te Asperen begraven. Zijn zéér patriottische neigingen worden in het boekje
van Ds. M o o r r e e s omstandig beschreven. De andere zoon, Benjamin, gaat
hiervóór. De dochter, E l i s a b e t h M a r i a A n n a gravin v a n d e n
B o e t z e l a e r , geb. 15 Oct. 1740, huwde met H e n d r i k A d r i a a n W i l l e m
v a n R o u w e n o o r t , heer van Langen en Ulenpas, lid der ridderschap van
Gelderland.
Zie: M. B e e k m a n , Beschr. van Asperen, 266-271; F.D.J. M o o r r e e s , Aan de
oevers van Lek en Linge, 191-205; Geneal. Herald. Bladen III, 489.
Regt

[Boetzelaer, Mr. Pieter Alexander baron van]
BOETZELAER (Mr. Pieter Alexander baron v a n ), geb. te Leiden 9 Jan. 1759, ged.
in de Pieterskerk 12 Jan., overl. te Amsterdam 18 Oct. 1826, zoon van baron
Nicolaas, hiervóór, en van E l i s a b e t h D o r o t h e a d e R a e t .
Hij studeerde sedert 13 Sept. 1775 te Leiden in de rechten, opnieuw 2 Oct. 1783,
werd raadsheer in het Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland tot 1795, later
burgemeester van Amsterdam, lid der Prov. Staten van Noord-Holland en lid van
de Tweede Kamer der Stat.-Gen. Benoemd in de ridderschap van Holland 28 Aug.
1814; baron, met al zijn wettige afstammelingen in de mannelijke lijn 18 Juli 1819.
Hij is ook lid van den raad te Amsterdam geweest, vice-president van het
amortisatie-syndicaat, curator van het Athenaeum en der latijnsche scholen,
hoofdbestuurder en voorzitter van den raad van bestuur der Kon. Academie van
Beeldende Kunsten en president van de subcommissie van weldadigheid. De
Amsterd. Courant vermeldde hem bij zijn overlijden als een man ‘in vele
wetenschappen ervaren, van vaste trouw, heilige beginselen van godsdienst, recht
en plicht, nooit wankelende, zoowel edel door verdiensten als door geboorte, den
eernaam van verdienstelijk burger waardig’.
Hij was te Amsterdam 18 Juli 1801 gehuwd met B r e c h j e A g a t h a A l e w i j n ,
geb. aldaar 24 Febr. 1777, er overl. 9 Maart 1853, dochter van Mr. F r e d e r i k en
van diens tweede vrouw B a r b a r a M a r i a F a b r i c i u s en sedert 1799 weduwe
van Mr. A b r a h a m P i e t e r v a n N o t t e n .
Uit hun huwelijk sproten 2 dochters, t.w. B r e c h j e A g a t h a C a r o l i n a
(1802-1827), gehuwd met J o h a n n e s J a c o b K l u p p e l , lid van den
amsterdamschen gemeenteraad, en P e t r o n e l l a E l i s a b e t h A l e x a n d r i n a
(1807-1878).
Zie: Wapenheraut V, 267, VIII (1904), 460, 461, 508; v a n d e r M u e l e n , Ned.
Adel, 17; Amsterdamsche Courant, 20 Oct. 1826.
Regt

[Boetzelaer, Rutger van den (1)]
BOETZELAER (Rutger v a n d e n ) (1), waarschijnlijk de zoon van Wessel (1), die
volgt. Als knape is hij in 1276 getuige van Dirk graaf van Cleve aan de kerk van
Kamerijk (v a n S p a e n , Geneal. van den Boetzelaer) en mede als knape 13 Juli
1277 getuige over de privilegiën aan Wesel (T e s c h e n m a c h e r , Annales Cliviae,
1721). In 1282 komt hij als ridder voor. Willem van Kervenheim, ridder en zijn vrouw
Christiana ‘de consensu et voluntate fratrum meorum Stephani, Swetheri, Henrici
et Ludolfi, nee non et sororum mearum Aleydis uxoris Rutgeri de Boiselar militis et
Lise uxoris Wetzeli filii dicti Rutgeri’ verkoopen aan het Stift Xanten hun recht op de
voogdij Honnepel, die zij na den dood van hun vader verkregen hadden, 27 Sept.
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voor, met zijn broeder Wessel renuntieerend op hun recht tot den hof te Hansselaer
aan de abdis in het convent van S. Maria in Capitolio te Keulen (v a n S p a e n ,
Geneal. van den Boetzelaer). Hij is als ridder in Sept. 1292 bij de blijde inkomst van
Willem van Avesnes te Kamerijk (v a n M i e r i s I, 549) en staat op de inkomstenlijst
van het stift Xanten (opgemaakt na 1295 en voor 1320), cijns betalende in curte de
Honnepel en in parochie Apeldorn.
Hij is twee maal gehuwd geweest. De eerste vrouw is (tot heden) onbekend; de
tweede was A l e i d v a n K e r v e n h e i m , nog minderjarig in 1269, meerderjarig
1282, dochter van S t e v e n v a n W i s s c h e l , ridder, en van H e l w i g (zie
L a c o m b l e t , II, 598). Uit het eerste huwelijk sproot een zoon Wessel (2), die volgt.
Zie: J.D. W a g n e r in Mdbl. Ned. Leeuw XLIII (1925), 35.
Regt

[Boetzelaer, Rutger van den (2)]
BOETZELAER (Rutger v a n d e n ) (2), zoon van Wessel (2), die volgt, en van
Lise van Kervenheim.
Alsknape staat hij 11 Nov. 1319 onder de vrienden van Jordaen van Rynaren (=
Rindern in Kleef), als deze een vergelijk treft over de tocht zijner stiefmoeder (I l g e n ,
Quellen, no. 31). Reinald zoon te Gelre en Dirk graaf van Cleve worden het eens
over het gericht Weeze 24 Aug. 1326 en Rutger van den Boetzelaer, ridder, is toen
in de kerk aldaar ten gericht (L a c o m b l e t , III, no. 217). Rutger, wederom genoemd
ridder, en zijn oudste zoon W e t z e l verkoopen aan de abdij Camp de groote en
kleine tienden bij Orsoy, leenroerig aan den graaf van Gulik, welke tienden S t i n a ,
de gade van Rutger, ten huwelijk had gebracht. De graaf bevrijdt de tienden van
den leenplicht en in plaats daarvan stelt Rutger uit zijn hof en goed Ruwehoff bij
Boitzelar een erftins van 5 mark en 6 sol. goede oude brabantsche denariën te leen,
26 Juli en 6 Aug. 1327 (D i c k , Abtei Camp, 252 en v a n S p a e n , Geneal. van
den Boetzelaer). Als ridder is hij 22 Juli 1331 getuige voor Dirk graaf van Cleve en
zijn gemalin Margareta (N i j h o f f , Gedenkw. I, no. 251), 16 Oct. 1331 als ridder
borg voor Reinald graaf van Gelre (L a c o m b l e t , III, no. 257), 15 Nov. 1332 als
Rutghaer van den Boetzelaer, ridder, met anderen getuige van den graaf van Cleve,
als deze al zijn bezittingen in den lande van Altena aan den graaf van Holland
verkoopt (v a n M i e r i s , II, 536) en 20 Aug. 1333, scheidsman voor den graaf van
Cleve in diens twist met den graaf van Gelre (N i j h o f f , Gedenkw. I, no. 279).
Hij overleed in of kort voor 1340 want toen was sprake over de uitvoering van zijn
testament (v. S p a e n , Geneal. van den Boetzelaer).
Zijn vrouw S t i n a reeds hierboven (1327) vermeld, schonk hem o.a. een zoon
W e s s e l , in 1327 mede hiervoor genoemd, en een zoon O t t o , echtgenoot van
A l v e r n e v a n G e i s t e r e n , uit wien de v.B. v a n T o u t e n b u r g stammen.
Zie: J.D. W a g n e r in Mdbl. Ned. Leeuw XLIII (1925), 36; Nederl. Adelsb. (1912),
264.
Regt

[Boetzelaer, Rutger van den (3)]
BOETZELAER (Rutger v a n d e n ), (3) geb. omstr. 1330, overl. in of na 1397, zoon
van W e s s e l en van J o s i n a v a n A p p e l t e r n .
Gesproten uit een aloud kleefsch geslacht, stond hij door zijn maagschap in
gedurige betrekking met Gelre. Hij komt dan ook voor als een der edelen, die van
1372-79 met den graaf van Cleve de rechten van Jan van Blois op dit hertogdom
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kenteekenen van een rusteloozen en woelzieken aard. Niet alleen zijn vijanden,
maar ook eigen partijgenooten, zelfs familieleden tot zijn eigen zoon toe,
ondervonden de onaangename gevolgen van zijn twistzieken geest.
Hij heeft in 1361 oneenigheid met de stad Calcar (S c h o l t e n , Gesch. von Wissel
und Grieth, 193) en hierin doet Johan graaf van Cleve uitspraak (Archief v.d.
Boetzelaer). Later is hij betrokken in een kwestie met den aartsbisschop van Keulen,
die hem gevangen neemt en uit het ambtmanschap van Aspel en Rees ontzet,
waartoe hij naar het schijnt door den aartsbisschop was benoemd (Arch. a.v.). Cuno,
aartsbisschop van Trier, verzoent in 1381 Keulen en Cleve; de veete wordt
opgeheven, de gevangenen wederzijds gelost, maar Rutger is hiervan uitgesloten
(Arch. a.v.) en de graaf van Cleve handelt over zijn loslating (v. S p a e n , Geneal.
v.d. B.). Niet recht duidelijk is hier Rutger's houding: volgens deze mededeeling zou
hij aan de zijde van den graaf staan, terwijl het archief van Wissel en Grieth bericht,
dat 8 Juli 1376 Johan von Grieth, namens den graaf, oerveede zweren moet aan
den aartsbisschop, aan het aartsstift, aan den toenmaligen ambtman van Aspel,
Rutger van den B., aan diens zoon Wessel en aan de stad Rees (S c h o l t e n a.w.
151). Hoe dit zij: Rutger schreef een ‘Clagschriff’ aan den aartsbisschop over zijn
ontzetting uit het ambtmanschap en over de schade aan zijn kasteel toegebracht
(in copie bewaard in Arch. Boetz.), maar het blijkt niet of dit succes had. Ook met
zijn zoon Wessel leeft hij in onmin en wederom moet de graaf zijn twistzieken
veldoverste bijstaan. De uitspraak luidt: Wessel en zijn moeder zullen houden de
goederen in de Betuwe, de drie hoeven aan de Clapheck bij Roederbroek, alles wat
ligt aan gene zijde van het wald, dat Udem is, de tienden van Keyst en het goed
Langendonck dat Sander van Eyl gewonnen heeft; wanneer de zoon op den
Boetzelaer, komt zal de vader hem eten en drinken geven met 2 knechten en 3
paarden; zij zullen elkaar geen schade toebrengen 1395 (v. S p a e n , Geneal. v.d.
B.). Ten slotte kreeg Rutger het aan den stok met den graaf zelf en deze twist liep
slecht voor hem af. In 1393 had Willem van Diepenbroick Adolf van Zuydkamen,
natuurlijke zoon uit het geslacht van der Marck, raad en rentmeester van den graaf
v. Cleve, verslagen; hierbij had heer Rutger v.d. B. ‘paard en zwaard’ geleend. Graaf
Adolf liet Rutger dagen voor het hoog gerecht te Aldencalkar om zich te ‘purgeeren’.
Deze verscheen echter niet en werd bij verstek veroordeeld en ‘citirt in 14 nachten
als ein gefangen to Cleve (te) komen’. Dit vonnis beviel heer Rutger niet, hij verzet
zich tegen de handdadigen en rantsoeneert het platteland. Graaf Adolf liet nu den
Boetzelaar door Adolf van Wylich belegeren, die de veste in 1396 innam en heer
Rutger gevangen zette. Deze moest bij verdrag den Boezelaer met het geschut,
dat daarop was, den graaf in eigendom geven en zich als een gevangene van deze
beschouwen (Arch. v.d. B.; S p a e n , Geneal. B). Deze gevangenschap duurde niet
lang; reeds het volgend jaar 1397 noemt de graaf hem vriend en goeman, bij het
verdrag dat hij met zijn broeder Diderick graaf v.d. Marck wegens de wederzijdsche
krijgsgevangenen sloot (T e s c h e m a c h e r , Ann. Cliv.). Maar duurde de
gevangenschap ook kort, zijn kasteel kreeg hij niet terug; dit werd op Zondag in de
vasten 1397 aan zijn zoon Wessel geschonken (Arch. Boetz.). Verder vinden wij
Rutger niet meer vermeld.
Hij was omstr. 1360 gehuwd met E l y s a b e t h v o n B y l a n d t , dochter van
D i r k v.B., ridder (volgens copie ‘heyrathsbrief’ in Arch. Boetz.)
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en won bij haar onder mogelijke andere kinderen: Wessel (3), die volgt.
Zie: J.W. d e s T o m b e in Navorscher LV (1905), 24-26; B e e k m a n , Beschr.
v. Asperen, 240.
Regt

[Boetzelaer, Rutger van den (4)]
BOETZELAER (Rutger v a n d e n ) (4), heer van den Boetzelaer, Langerak, half
Asperen en Langenstein, half Nieuwpoort en Goudriaan, geb. omstr. 1400, overl.
in 1460, zoon van Wessel (3) en van L u t g a r d v a n R e c h t e r e n .
Hij behoorde in 1418 onder de 67 edelen, die zich bij geschrifte aan Adolf hertog
van Cleve verbonden om na zijn overlijden zijn oudsten zoon, of, bij overlijden der
zoons, zijn oudste dochter als landsheer of landsvrouwe te zullen erkennen. In 1433
maakt hij met zijn vrouw een magescheid met zijn schoonvader wegens de
nalatenschap zijner schoonmoeder en wegens het slot en stad Asperen en Langerak
en Goudriaan. Bepaald werd dat deze aan R. v.d. B. zullen komen na den dood van
zijn schoonvader, behoudens den tocht aan diens tweede vrouw A g n e s v a n
A h u i s . Rutger kreeg dadelijk reeds half Asperen. De andere helft van Asperen
kwam aan B e l i a v a n P o l a n e n , gehuwd met A r e n d P i e c k . Zij bezaten
daar ieder een slot, Rutger aan de noordzijde en Arend aan den zuidkant der stad.
Rutger teekent in 1434 het huwelijksverdrag tusschen Hendrik van Brunswijk en
Helena, dochter van den hertog van Cleve. Bij den dood zijns vaders werd in 1439
bij magescheid bepaald dat Rutger het slot Boetzelaer met zijn toebehooren zou
behouden en wel als open huis en mansleen van den hertog van Cleve; hij werd er
mede beleend door hertog Adolf van Cleve 1439 en het erfschenkambt van Cleve
zal er, zooals steeds, wel mede verbonden zijn gebleven. Drukte hem in Cleve nog
altijd de straf, die door zijn woelzieken grootvader aan zijn geslacht was nagelaten
en verklaarde de hertog nog in 1457, dat Rutger den burcht Boetzelaer slechts in
bewaring voor hem hield, die straf viel hem niet zwaar. De groote goederen, hem
door zijn vrouw aangekomen, maakten hem los van Cleve en hechtten hem vast
aan de graaflijkheid van Holland; hij werd een aanzienlijk edelman van het huis van
Bourgondië.
In 1440 kocht Rutger van zijn nicht V e r n e v a n E y l l de Wierhorst (Wyenhorst)
bij Nijkerken in de kreis Gelderen. In 1442 hield hij zijn neef J o h a n v a n A l p e n
schadeloos. In 1445 door den hertog van Cleve beleend met de leenen, die zijn
broeders S w e d e r en J o h a n v.d. B. van zijn vader hielden en die in Cleve waren
gelegen (nl. den hof te Börgel, enz.). In 1457 maakte hij een magescheid met zijn
broeder D i r k over de nalatenschap van hun moeder en van hun broeders S w e d e r
en J o h a n en verkoopt in datzelfde jaar met zijn twee zoons J o h a n en W e s s e l
een rente aan Johan van Vörden.
Als krijgsman trad R. v.d. B. o.a. op in 1452, toen hij Philips van Bourgondië in
den zoogenaamden gentschen oorlog diende; bij die gelegenheid werd Rutger tot
ridder geslagen.
Omstreeks dezen tijd nam de rustige nabuurschap tusschen R. v.d. B. en Arend
Pieck een einde. In twist geraakt, beroofde v.d. B. Pieck van de molenmaat, tienden
en andere renten aan de heerlijkheid verbonden. Pieck poogde hem meermalen
door zijn rentmeester tot andere gedachten te brengen, doch vruchteloos, waarom
Willem van Buren, een neef van Arend Pieck, zoon van een zuster zijner moeder,
zich in den twist mengde. In 1460 kwam deze met eenig krijgsvolk
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voor het kasteel van R. v.d. B., trok met de zijnen over de brug tot in den voorburg
voor de groote poort, gebruikte aldaar geweld en zocht Rutger gevangen te nemen
of te slaan. Deze, ongewapend, met zijn dienaars toeschietende om de poort te
bewaren, werd in het daarop volgend gevecht door Willem v.B. doodgeschoten.
Arend Pieck was van het geheele geval onkundig; ongelukkig tevens, want toen
Willem v.B. en zijn helpers op Pieck's kasteel waren gevlucht werd dit door Reinout
v. Brederode belegerd en ingenomen. Van Buren, zich nog in het klooster der
Kruisheeren willende beveiligen, werd gevangen, naar 's Gravenhage gevoerd en
aldaar in 1461 onthoofd. Pieck, die willens of onwillens de moordenaars op zijn slot
had geherbergd, werd van zijn bezittingen beroofd. Niet lang daarna werd de zoen
met de zoons van v.d. B. getroffen en wel door het huwelijk van W e s s e l v.d. B.
met J u d i t h M o l l v a n L e d t b e r g (dochter van J u e y n en J u t t e P i e c k ),
terwijl Arends zoon, Gijsbert Pieck, bij den dood van Karel v. Bourgondië in het
genot der ouderlijke goederen werd hersteld.
Rutger v.d. B. die te Asperen werd begraven, was omstreeks 1430 gehuwd met
E l b u r g v a n L a n g e r a c k , geb. omstr. 1410, overl. in 1483, begr. in het klooster
Hagenbusch bij Xanten, eenige dochter van heer J o h a n (zie dit deel) en van diens
eerste vrouw E l b u r g v a n P o l a n e n .
Uit dit huwelijk sproten verscheidene kinderen. Hiervan gaat Johan hiervóór en
volgen Wessel (4) en Sweder (1). G i j s b e r t werd monnik te Egmond, A l v e r a d e
huwde met W i l l e m v a n R e i d t en C u n e g o n d a met H e n d r i k v a n
V a l c k e n a e r . Volgens d'A b l a i n g 's Ridd. van Veluwe, bl. 10, 11, 12, zou deze
laatste niet H e n d r i k , maar C o e r t moeten heeten.
Hier schijnt nog als zoon te moeten worden geplaatst: O t t o v.d. B. kanunnik van
St. Salvator te Utrecht, overl. 30 Juli 1491, begr. in St. Barbarakapel in voornoemde
kerk.
Zie: J.W. d e s T o m b e in Navorscher LV (1905), 29-31; Geneal. Herald. Bl. IX,
209, 210; Die Haghe (1907), 372-373; Wapenheraut VI, 143, VII, 518;
R a d e m a k e r 's Kabinet (1793) IV, 355, 356; B e e k m a n , Beschr. van Asperen,
240-243.
Regt

[Boetzelaer, Rutger des H.R.R. baron van den (5)]
BOETZELAER (Rutger des H.R.R. baron v a n d e n ) (5) heer van Asperen en
Langerak, geb. omstr. 1476, overl. 23 Sept. 1545, begr. te Asperen, zoon van Wessel
(4), die volgt, en van J u d i t h M o l l v a n L e d t b e r g .
Hij werd 10 Mei 1493, na den dood zijns vaders, met Langerak beleend;
minderjarig zijnde, was zijn oom S w e d e r zijn hulder. In 1496 maakte hij een
verdrag met dezen oom en beloofde zijn broeder en zuster vergoeding te geven
wegens zijn beleening met Asperen en Langerak en beloofde met zijn moeder zijn
zuster W e y n t g e n ter schole te zullen zenden.
Hadden zijn vader en grootvader in onmin met de Gelderschen geleefd, nog in
1517 moesten de v.d. Boetzelaer's het geweld der laatstgenoemden ondervinden.
In dat jaar toch toen de geldersche benden een strooptocht op hollandsch gebied
ondernamen, werd Asperen na een kloeke verdediging, die, zoo men zegt, aan
1500 aanvallers het leven kostte, stormenderhand veroverd en een groot deel der
burgerij, mannen, vrouwen en kinderen, ook geestelijken, over de kling gejaagd.
Voorheen bevond zich in de kerk een gedenktafel, waarop deze gebeurtenis in
bijzonderheden was medegedeeld (zie Coll. monum. Foed. Belg., 289).
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In 1536 was hij lid van de ridderschap van Utrecht; hij werd in 1544 door keizer
Karel V tot baron des H.R. Rijks verheven. De datum van zijn overlijden wordt
verschillend opgegeven. Volgens F e r w e r d a stierf hij 15 Oct. 1545;
R a d e m a k e r s ' Kabinet heeft 13 Sept.; Ned. Adelsb. en Gen. Her. Bl. 14 Sept.;
B l . v. T r . P r i n s , Grafschr. geeft 24 Sept. op; v. A l p h e n ' s Handboek (1897)
116 heeft 23 Sept.
R. v.d. B. huwde in 1499 met B e r t h a v a n A r k e l . Zij werd 10 Januari 1531
bevestigd door keizer Karel V in de duwarie op het huis Langerak, overleed 15 Oct.
1558 en werd te Asperen in een nog aanwezige verheven tombe op het koor
begraven, dochter van O t t o heer v a n H e u k e l o m , en van W a l r a v i n a v a n
B r o e c k h u y s e n . Hieruit sproten 11 kinderen: Wessel (5), die volgt; J a n , ridder.
(uit diens eerste huwelijk met D o d o v a n H o l d i n g a , weduwe van H e c t o r v.
H o x w i e r , sproot een zoon, G e o r g e , gehuwd met N. S p i e r i n g ; uit zijn tweede
huwelijk met S o p h i a v. P a l l a e s een zoon R u t g e r , die kinderloos overl.);
G e r r i t , priester; F r a n s , minderbroeder; G i j s b e r t , commandeur D.O.; Elburg,
abdis, die voorgaat; W a l b u r g , eerst met R o l a n d v. B a i l l e u l m o n d en daarna
met A d r i a a n v. N o y e l l e s gehuwd; W a l r a v i n e en A n n a , ongehuwd;
J e a n n e , gade van J a n v. S o u d e n b a l c h , ridder, heer van Urk en Emmeloord;
C h r i s t i a a n v.d. B., die met A n n a v a n L o c k h o r s t , wed. van J a n C o p p i e r
v. C u y l e n b u r c h , was gehuwd.
Zie: Nederl. Adelsboek (1912), 265; G e n e a l . H e r a l d . B l a d e n IX, 211,
212; F e r w e r d a , Ad. en Aanz. Wapenb.; B l o y s v. T r e s l o n g P r i n s , Grafschr.
Z. Holl.; R a d e m a k e r , Kabinet (1793) IV, 361-363; M o o r r e e s , Langs de oevers
2

van Lek en Linge, 180-183; B l o k , Gesch. Ned. Volk I, 526.
Regt

[Boetzelaer, Rutger van den (6)]
BOETZELAER (Rutger v a n d e n ) (6), heer van Langerak, Asperen, Merwede en
Carnisse, geb. in 1534, overl. in 1604 en te Asperen begr., zoon van Wessel (5) die
volgt, en van F r a n ç o i s e v a n P r a e t .
Hij was de hervorming toegedaan en lid van het Verbond der Edelen, waarom hij
door Alva werd gebannen. Zijn gade, A g n e s v a n B a i l l e u l , deelde in dit lot.
Zij toch had sedert vier jaren de R.K. Kerk vaarwel gezegd en was eerst tot de
Doopsgezinde en later tot de Hervormde kerk toegetreden; er werd zelfs beweerd,
dat zij haar man had verleid haar te vergezellen. Van den Boetzelaer's vrouw en
twee zoontjes verlieten toen het land en hielden zich eenigen tijd te Keulen op, waar
hun zoon Gideon werd geboren. Zoo spoedig mogelijk keerde Rutger echter terug
om zijn dienst aan prins Willem v. Oranje aan te bieden, met wien hij voortdurend
in briefwisseling had gestaan. Deze maakte daarvan gaarne gebruik en droeg hem
een zending naar Engeland op, doch het verblijf aldaar werd hem ontzegd. Hij komt
daarna 19 Maart 1574 voor als gouverneur van Gorinchem, dat 26 Juni 1573 door
Marinus Brandt voor den Prins was bezet. Doch 26 Nov. 1574 was aldaar gouverneur
Jhr. Adriaan Vijgh en v.d. Boetzelaer was sedert meer tot staats- dan tot krijgszaken
gebruikt. In 1574 komt hij voor bij de vredesonderhandelingen; 25 April 1576 bij de
unie tusschen Holland en Zeeland gesloten; hij had een groot deel aan de
totstandkoming der Unie van Utrecht. In 1581 onderteekende hij namens de
ridderschap van Holland de opdracht der ‘hoogste overigheydt’ aan den prins v.
Oranje; de Prins raadpleegde hem meermalen over belangrijke
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zaken en verzweeg hem geen geheimen, zooals o.a. bleek bij 's Prinsen plannen
met Anjou. Bij de onderhandelingen over de opdracht der grafelijke waardigheid
aan den Prins in 1584, maakte hij met Paulus Buys en François Maelson deel uit
van de bezending naar de hollandsche steden om de opdracht te doen teekenen
en trachtte met Sebastiaan van Loosen het nog steeds weigerachtige Gouda tot dit
voornemen over te halen. Hendrik van Zuylen had Langerak gekocht bij decreet
van den Hove van Utrecht op 9 Jan. 1581 en was er 8 Sept. 1587 bij appoinctement
der Staten van Holland mee beleend; hij droeg het over op R. v.d. B., heer van
Asperen, die er 30 Sept. 1587 mede beleend werd. Sommigen vermelden Rutger
ook als heer van de Merwede, bij overgave door zijn broeder Daniël en 2 Juni 1589
er mede verlijd. Toch zal deze mededeeling foutief zijn: de Merwede werd door
Daniël aan zijn neef Rutger Wessel (Rutger's zoon) vermaakt.
Rutger v.d. B. huwde in of omstr. 1563 met A g n e s v a n B a i l l e u l , uit
Vlaanderen, zij overleed in 1612 op haar huis te Asperen en ligt in de kerk aldaar
begraven, dochter van C o r n e l i s heer v a n T u r n h o u t , en van F r a n ç o i s e
d e G r i j s p e r r e (volgens Herckenrode was zij de dochter van P i e r r e heer van
E c k e S c h o o n e w a l l e , en van P h i l i p p i n a d e l a B r i c q u e , vrouwe van
Steenvoorde). Het echtpaar won drie zoons en evenveel dochters. Daarvan staat
Rutger Wessel in dl. VII, 157 vermeld en gaat Gideon hiervóór. Met hun broeder
W e r n e r A d o l p h v.d. B. werden zij 14 Oct. 1612 baronnen des H.R. Rijks.
H e s t e r v.d. B. huwde 1e met J a c o b v a n H a v e s k e r c k e , uit Vlaanderen,
die slotvoogd van Loevestein is geweest, en 2e met J a n d e l a K e t h u l l e ;
M a r g a r e t h a E l b u r g v.d. B. huwde 1e met C h a r l e s d e s C h e r i d o n s ,
uit Périgord, kapitein, en 2e met D e r k T u r q u e t , heer van Majerne, lijfarts van
den franschen koning; C o r n e l i a v.d. B. vóór 1621 overleden, had eerst G h i s l a i n
d e N o y e l l e s , heer van Majonques, kapitein, en daarna J a n v a n R i v i e r e
v a n A r s c h o t , heer van Gellicum en Kerkwijk, tot echtgenoot.
Zie: Geneal. Her. Bladen IX, 214; Nederl. Adelsboek (1912), 265; t e n R a a e n
d e B a s , Het Staatsche Leger I, 247; B e a u f o r t , Leven van Willem I III, 643;
M a r c u s , Sentent. v. Alva, 130, 134-137; S c h e l t e m a , Staatk. Nederl.;
B e e k m a n , Beschr. v. Asperen, 254, 255; W a g e n a a r VI, 126, 174, VII, 428,
512; Bijv. op Wagenaar VII, 69, 70; t e W a t e r , Hist. Verb. Edelen II, 243-246, III,
480.
Regt

[Boetzelaer, Sweder van den (1)]
BOETZELAER (Sweder v a n d e n ) (1), geb. omstr. 1440, overl. 1505, zoon van
Rutger (4) en van E l b u r g v a n L a n g e r a k .
In 1471 werd tusschen hem en zijn broeder Wessel (4) een scheidbrief opgemaakt,
waarbij aan Sweder de burcht Boetzelaer werd toegewezen. In 1481 werd hij beleend
met het erfschenkambt en in 1482 met de kleefsche goederen. Dat hem als jongsten
zoon de oude vaderlijke familiegoederen ten deel vielen, bewijst hoezeer deze in
waarde beneden de goederen van Asperen bleven. Sweder erft in 1483 van zijn
oom D i r k v.d. B. en wordt bij den dood van zijn broeder Wessel (4), in 1492, tot
voogd over diens kinderen benoemd, waarom hij daarna het kasteel van Asperen
ging bewonen. Hij overleed in 1505, na 30 Juni zijn testament te hebben gemaakt
en werd in Mariënboom (klooster bij Calkar) begraven.
Sweder was gehuwd met H a d e w i c h v a n
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d e r S c h u l e n b o r c h , vrouwe van ter Möllen (bij Hellendoorn), overl. na 1525
(zij was toen tegenwoordig bij het opmaken der huwelijksche voorwaarden van haar
dochter E l b u r g ), dochter van D i r k en van H e n r i c a v a n K u i n r e . Behalve
twee kinderen: Dirk (1), die voorgaat, en E l b u r g , in 1525 gehuwd met D i r k v.
W y l i c h , heer van Diesfort, erfhofmeester van Cleve, had Sweder nog een
bastaardzoon T h i j s k e . Volgens zijn vaders testament zou deze priester moeten
worden.
Zie: J.W. d e s T o m b e in Navorscher LV (1905), 32, 33.
Regt

[Boetzelaer, Sweder van den (2)]
BOETZELAER (Sweder v a n d e n ) (2), heer van Leeuwen en Puflijk, geb. omstr.
1610, overl. bij Maastricht 22 Aug. 1676, begr. te Nijmegen, zoon van Gijsbert, heer
van den Boetzelaer, hiervóór, en van A g n e s v a n A e s w i j n , vrouwe van Ruwiel.
Hij kwam bij den dood zijns vaders, als minderjarige, onder de voogdij van Anthonie
van Aeswijn, heer tot Brakel, en van Adriaan Ploos, heer van Tienhoven, Oudegein
enz. Krachtens magescheid van 27 Febr. 1635 kreeg hij Leeuwen van zijn broeder
D i r k en werd na den dood van zijn broeder A r n o u t (A r e n t ), die 15 Nov. 1635
overleed, ambtman, richter en dijkgraaf in Maas en Waal. In 1642 werd hij gouverneur
van Gennep, was als kolonel der infanterie tegenwoordig bij de vermeestering van
Sas van Gent, 7 Sept. 1644 en in 1674 bij de verovering van Grave. Hij was ook bij
het beleg van Maastricht, doch beleefde het einde niet, daar hij 22 Aug. 1676 in het
leger vóór Maastricht aan een hevige ziekte bezweek. Als de heer van Leeuwen
wordt hij in het Journaal van Huygens vermeld IV, 19, 116 enz.
Hij huwde in 1641 met J o h a n n a A d e l h e y d gravin v a n F l o d o r f v a n
D o r t h , overl. 14 Juli 1681, begr. te Nijmegen, dochter van A d r i a a n B a l t h a s a r
graaf v.F. en van I s a b e l l a v a n D o r t h . Zij lieten slechts één dochter na, die
met den heer v a n C r u y s b e r g e n was gehuwd.
Zie: d'A b l a i n g , Ridderschap van Zulphen, 103; v a n M e u r s , Riddersch. van
Nijmegen, 182; H o r a S i c c a m a , Aant. Reg. Journ. Huygens, 404; v a n
D o o r n i n c k , Gesl. Aant.; Navorscher LVII (1908), 498; Mdbl. Ned. Leeuw XXVIII,
2

379; B o s s c h a , Neerl. Held. te Land II, 162 noot 2, IV, 645.
Regt

[Boetzelaer, Wessel van den (1)]
BOETZELAER (Wessel v a n d e n ) (1), de tot heden bekende (waarschijnlijke)
stamvader van dit geslacht, komt voor in een regest eener oorkonde in het
stadsarchief te Rees onder no. 9: Graf Diedrich junior von Cleve giebt den Reesern
zu erkennen, dass die Feindseligkeiten zwischen ihm und den nunmehr gefangenen
Dienern seines Bruders Luvo, sowie die mit Wetzel von Butzlar bis zur Tagfart in
Rees suspendirt seien, und verspricht der Stadt Sicherheit, 27 Oct. 1258.
Als ridder is Wessel een der cleefsche borgen bij het beraamde huwelijk van de
tweede dochter van Otto, graaf van Gelre, bij zijn tweede vrouw verwekt, met Dirk
eerstgeborene van Dirk graaf van Cleve, 12 Mei 1260 (S l o e t , no. 835).
Bij zijn tot dusverre onbekende vrouw won hij vermoedelijk Rutger (1) v.d. B., die
hier voorgaat.
Zie: J.D. W a g n e r in Mdbl. Ned. Leeuw XLIII (1925), 35.
Regt
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[Boetzelaer, Wessel van den (2)]
BOETZELAER (Wessel v a n d e n ) (2), zoon van Rutger (1), hiervóór, en van diens
eerste vrouw, komt met zijn vrouw L i s e v a n K e r v e n h e i m voor 27 Sept. 1282
(zie op zijn vader), hij was toen nog knape. In 1289 is hij ridder;
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26 Juli 1289 wordt een strijd tusschen de abdij Camp aan de eene zijde, en Wessel
von Butseler, ridder, Gotfried von Honepel en de lieden van het kapittel van Xanten
anderzijds over het weiderecht aan de gemeenteweiden in de villa Honepel bijgelegd
(D i c k s , Die Abtei Camp, 211). In 1297 ridder (dapifer) van Dirk graaf van Cleve
en diens getuige (v a n S p a e n , Geneal. v.d. B.). Diedrich von Veen, Otto von
Veen en Wessel von Buzelar, ridders, bemiddelen 1297 een compromis tusschen
Otto advocaat van Xanten en zijn broeders en zusters (Dr. S c h o l t e n , Wissel und
Grieth, 52). Wessel is 13 Juli 1300 borg voor Otto von Veen, vroeger advocaat van
Xanten, aan Bedbur (S l o e t , Bedbur, no. 47). Hij is 5 Mei 1307 getuige over het
verdrag tusschen Cleve en Xanten (B i n t e r i m e n M o o r e n , Erzdiözese Köln,
III no. 280); is 26 April 1311 getuige van den graaf van Cleve bij de privilegiën aan
Wesel (L a c o m b l e t , III, no. 103) en 2 Juni 1311 borg van den graaf van Cleve bij
een geldleening aan den graaf van Gelre (a.w. no. 108).
Hij was gehuwd met L i s e v a n K e r v e n h e i m (zuster van zijn stiefmoeder),
die in 1269 nog minderjarig, doch in 1282 meerderjarig was; dochter van S t e v e n
v a n W i s s c h e l , ridder, en van H e l w i g . Zij wonnen een zoon Rutger (2), die
hier voorgaat.
Zie: J.D. W a g n e r in Mdbl. Ned. Leeuw XLIII (1925), 36.
Regt

[Boetzelaer, Wessel van den (3)]
BOETZELAER (Wessel v a n d e n ) (3), geb. omstr. 1360, overl. in 1437 (volg. Ned,
Adelsboek: 1439), zoon van Rutger (3) en van E l y s a b e t h v o n B y l a n d t .
Johan von Grieth moet namens den graaf van Cleve 8 Juli 1376 oerveede zweren
aan den aartsbisschop van Keulen, aan het aartsstift, aan den ambtman van Aspel,
Rutger v.d. B. en aan diens zoon Wessel en aan de stad Rees (S c h o l t e n , Gesch.
v. Wissel und Grieth, 151). In 1395 heeft Wessel twist met zijn vader; de graaf van
Cleve doet uitspraak (zie op Rutger (3)). In het volgend jaar, bij den twist tusschen
Rutger en graaf Adolf v. Cleve, wordt Rutger gevangen genomen en wel spoedig
in vrijheid gesteld, doch hij moet zijn kasteel Boetzelaer aan den graaf overlaten:
het werd Zondag in de vasten in 1397 aan zijn zoon Wessel geschonken, onder de
nadrukkelijke bepaling, dat dit slechts uit genade van den hertog was (Arch. Boetz.).
Wessel verkreeg van den graaf het ambt van opperschenker van Cleve, waarvoor
hij in 1417 de helft van 2 hoeven land in leen krijgt (Arch. Boetz.); dit ambt bleef
sedert erfelijk in de familie. Dat Wessel het evenmin als zijn vader goed met den
graaf kon vinden, blijkt uit een notitie, waar wordt meegedeeld, dat Wessel dit ambt
wel (in naam) verkregen had, maar dat hij uit onwil nooit daarvan in possessie
gekomen is. Van zijn overgrootvader Robbert van Appeltern had hij de kerkegift van
Winssen geërfd; op niet vermelden tijd verzocht F r e d e r i k v. H e k e r e n , geheeten
v. R e c h t e r e n , zijn ‘lieven en gemijnden zwager’ W. v.d. B. deze aan een zekeren
pastoor te vergeven (Arch. Boetz.).
Wessel is tweemaal gehuwd geweest: eerst met B a t a v a n G h e m e n , dochter
van H e r m a n , heer van Anholt, en van E l b o r c h v a n Z u y l e n v. A n h o l t . Dit
huwelijk was kinderloos (magescheid St. Jacob 1390); daarna met L u t g a r d v a n
R e c h t e r e n genaamd v a n H e e c k e r e n (magescheid 1439), overl. vóór 1451,
dochter van S w e d e r en van S o p h i a v a n G r o e s b e e k . Hieruit: Rutger (4),
die voorgaat; S w e d e r , J o h a n en D i d e r i k v.d. B.
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Zie: J.W. d e s T o m b e in Navorscher LV (1905), 26, 27; Ned. Adelsb. (1912), 264.
Regt

[Boetzelaer, Wessel van den (4)]
BOETZELAER (Wessel v a n d e n ) (4), heer van Langerak, Asperen en Goudriaan,
geb. omstr. 1437, overl. 21 (31) Juli 1492 (R a d e m a k e r 's Kabinet geeft op: 21
Juli 1497) en begr. te Asperen, zoon van Rutger (4), hiervóór, en van E l b u r g
van Langerak.
Hij vierendeelde zijn wapen met Langerak, werd met zijn vader en zijn broeder
J o h a n in 1457 vermeld en verkreeg in 1461 door transport van zijn genoemden
broeder Angemende en Zeddam, bij diens dood ook de kleefsche leenen met den
Boetzelaer (1469). Hij hield in 1462, met zijn broeder en zijn oom Dirk, Jan van
Alpen schadeloos. In 1467 door Keppel met de tienden van Hardenberg beleend.
In 1470 (of 1471) deed Wessel, die vermoedelijk meer toekomst zag in een
verhouding tot den machtigen hertog van Bourgondië dan in die als leenman van
den hertog van Cleve een scheidbrief opmaken tusschen de gebroeders Wessel
en Sweder v.d. B.: Wessel, toen als heer van Doern en St. Ulrichskapelle vermeld,
cedeerde aan zijn broeder Sweder het huis te Boetzelaer en alle kleefsche leenen
en behield voor zich alle goederen, die zijn moeder te Asperen en Langerak zou
achterlaten; hierbij waren getuigen: heer Johan van Alpen, ridder, Dirk v.d. Boetzelaer
en Helmich Bentinck. Dit besluit werd later bekrachtigd door het testament van
Elburg van Langerak, in 1479 opgemaakt, waarbij zij reeds bij haar leven haar
goederen aan haar zoon Wessel overdraagt. Bij den gewelddadigen dood zijns
vaders had hij half Asperen verkregen, in 1480 bekwam hij ook de andere helft. Na
den dood van Rutger v.d. B. was diens familie zoogenaamd met de familie Pieck
verzoend door het huwelijk van Wessel en de beide geslachten bleven eenigen tijd
de twee kasteelen te Asperen rustig bewonen. Doch de oude veete herleefde toen
Wessel zijn kasteel in dienst stelde van Maximiliaan van Bourgondië om tot bolwerk
tegen de Gelderschen te dienen. Dit was den gelderschgezinden Gijsbert Pieck niet
naar den zin; in de hierdoor ontstane onlusten dolf Gijsbert het onderspit en zijn
aandeel in Asperen werd nu aan Wessel geschonken, zoo dat, de baronie van
Asperen in één hand kwam en daarin ruim drie eeuwen is gebleven.
Wessel van den B. huwde in of omstr. 1470 met J u d i t h M o l l v a n L e d t b e r g
vrouwe van Dorn (= Deurne in N.-Br.; zie Alg. Ned. Familiebl. IV, 103) en St.
Ulrichskapelle, overl. nà 1496 (als hertrouwd met H e n d r i k T a y e , heer van
Ruysbroeck), dochter van I s e w i j n en van J u t t e òf G e e r t r u y d P i e c k . Als
kinderen van Wessel en Judith vinden wij vermeld: Rutger (5), die voorg.; J a n ,
ridder der D.O. Balye van Utrecht, edelman van Margaretha van Parma; W e s s e l ,
ridder der D.O.; O t t o , abt van Bern, in 1556 overleden; W e i n t g e n en E l b u r g ,
de laatste met A m e l i s v a n A m s t e l v a n M i j n d e n (dl. V, kol. 13) gehuwd.
Als voogd over deze kinderen werd bij den dood des vaders diens broeder Sweder
(1) benoemd.
Zie: Nederl. Adelsboek (1912), 265; J.W. d e s T o m b e in Navorscher LV (1905),
31; Geneal. Herald. Bladen IX, 210, 211; R a d e m a k e r 's Kabinet (1793) IV,
357-363; Tegenw. St. v. Holl. VII A, 542; B l o y s v. T r e s l o n g P r i n s , Grafschr.
in Z. Holland.
Regt

[Boetzelaer, Wessel van den (5)]
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BOETZELAER (Wessel v a n d e n ) (5), heer van Langerak en Asperen, geb. omstr.
1500, overl. te Rossum 1575, zoon van Rutger (5) en van
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Bartha van Arkel van Heukelom.
Bij den dood zijns vaders 6 Januari 1545 met Langerak beleend, werd hij 8 October
1549 in de ridderschap van Utrecht beschreven. Hij verliet den R.K. godsdienst en
werd een vurig voorstander der protestantsche leer, die hij in zijn heerlijkheden eerst
toestond en later invoerde. Waarschijnlijk dagteekent zijn overgang van 1566, daar
hij ten opzichte van het Verbond der Edelen eerst een weifelende houding heeft
aangenomen; ten slotte schijnt hij met twee zoons tegenwoordig te zijn geweest bij
de overhandiging van het Smeekschrift aan Margaretha van Parma. Hem werd ten
laste gelegd, dat hij in 1566 de beeldstormers door de Waterpoort, achter zijn slot,
in de stad Asperen had binnengelaten, waarna de kerken en kloosters werden
ontwijd. Hij liet door Wouter Jacobsz. het stelen ten strengste verbieden, doch het
vernielde houtwerk werd den armen geschonken. Ook had hij den manschappen
van Hendrik van Brederode toegang tot de stad verleend. Om al deze redenen voor
den bloedraad gedaagd, werd hij in 1568 uit den lande gebannen en nog in 1574,
wegens zijn grooten ijver voor den nieuwen staat van zaken, van het algemeen
pardon uitgesloten. Hij schijnt evenwel te zijn teruggekeerd, daar hij in 1575 te
Rossum is overleden. Wanneer wordt meegedeeld, dat hij te Appeltern werd
begraven, zal men daarvoor Apelthorn in Kleefsland, nabij den Boetzelaer, moeten
lezen. Nochtans vermeldt R a d e m a k e r 's Kabinet en B l o y s v. T r e s l o n g
P r i n s , Grafschr. in Z. Holl. dat Wessel te Asperen begraven ligt; zijn lijk zal dus
na de Pacificatie van Gent daarheen zijn overgebracht.
Wessel, die tot zinspreuk voerde ‘Dieu maintiendra.’, huwde in 1519 met
F r a n ç o i s e v a n P r a e t , vrouwe van Moerkerken en Carnisse, overl. (volgens
Ned. Adelsboek en B l o y s v. T r e s l o n g P r i n s ' Grafschr.) 6 October 1562, òf
(volgens de grafzerk in R a d e m a k e r 's Kabinet) 6 Februari 1565, dochter van
L o d e w i j k II v a n P r a e t , heer van Moerkerken en Carnisse, en van C a t h a r i n a
v a n E g m o n d . Zij wonnen verscheidene kinderen, waarvan Floris, Rutger, Daniël,
Otto en Lodewijk in dit deel voorkomen. Zijn zoon W e s s e l huwde E l i z a b e t h
v a n B r o n c k h o r s t B a t e n b u r g en sneuvelde 13 Maart 1567 in de nederlaag
der Geuzen bij Austruweel; hij liet geen kinderen na. Een dochter C a t h a r i n a
huwde 1e met J a c o b v a n V l a e n d e r e n , heer van Prat, Beveren en Onlede,
daarna met F r a n ç o i s v a n H a e f t e n , een der Verbonden Edelen. Een andere
dochter A g n e s , die met J a c o b v a n d e r M e e r v a n B e r e n d r e c h t huwde,
wordt wellicht verkeerd onder de kinderen van Wessel vermeld en zal een dochter
van zijn broeder Otto zijn (zie aldaar). Bovendien verwekte Wessel v.d. B. bij J u d i t h
v a n H e l m o n t nog een bastaardzoon, Wessel v.d. B., die wegens zijn overgang
tot de nieuwe leer en deelneming aan den beeldenstorm met zijn moeder door Alva
werd gebannen.
Zie: Nederl. Adelsboek (1912), 265; M a r c u s , Sent. van Alva, 130-133;
B e e k m a n , Beschr. van Asperen, 251-254; W a g e n a a r , Vad. Hist. VI, 187; t e
W a t e r , Hist. Verb. der Edelen II, 247, 248, 111, 480, 481; d'Y v o y e n
B e e l d s n i j d e r , Verb. en Smeeksch., 2, 80; R a d e m a k e r 's Kabinet (1793) IV,
364; Geneal. Herald. Bladen IX, 212, 213.
Regt

[Bogaerts, Cornelius]
BOGAERTS (Cornelius), geb. te Bergen op Zoom, aldaar overl. in 1537. Hij was
student te Leuven aan de pedagogie het Varken en werd in 1502 tot primus
uitgeroepen van de 99 geëxamineerden
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in de Vrije Kunsten. Door den heer van Bergen op Zoom werd hij 17 Nov. 1529
benoemd tot stadhouder van de leenen. Hij werd opgevolgd door Mr. J. Bets (zie
kol. 90).
Zie: Analectes p. servir à l'hist. ecclés. de la Belgique II, 246; Commissie v. Breda
n. 598 (R.A. 's Grav.).
Juten

[Bogaerts, Marcellinus]
BOGAERTS (Marcellinus), wellicht gedoopt onder den naam Theodorus omstreeks
1594 te Helmond, overleden 13 Jan. 1656 te Brugge, zoon van T h e o d o r u s B.
en van A r n o l d a V a n d y c k . Hij trad in de orde der paters capucijnen te Leuven
2 Aug. 1623, doch was toen waarschijnlijk reeds priester. In 1628 werd hij benoemd
tot lector in de philosophie te Brussel en in 1630 te Aalst, doch in 1631 wederom te
Brussel. De leeraarsstoel in de theologie werd hem te Brugge in 1635 toegewezen.
Het jaar daarop koos het kapittel hem tot gardiaan te Brugge, waar hij te gelijk zijn
lessen bleef voortzetten. In dien tijd was er een hooggaand geschil tusschen de
paters capucijnen en den bisschop van Brugge over het houden van processiën en
de uitoefening der geestelijke jurisdictie. Dit geschil werd, dank mede aan pater
Marcellinus, den 16en Sept. 1636 bijgelegd. Na het einde van het triènnaat te Brugge
werd hij tot gardiaan en lector benoemd te Mechelen (1639). Toen hij in 1642 als
zoodanig aftrad, bleef hij zijn leven in dit klooster voortzetten, doch reeds 31 Mei
1643 werd hij herkozen tot definitor en gardiaan te Kortrijk. Daarna was hij nog
gardiaan in het klooster te Gent (1644-47), te Mechelen (1647-51), te Leuven
(1651-1654). In laatstgenoemd jaar werd hij verplaatst naar Brugge, waar hij bleef
tot aan zijn dood. P. Marcellinus schreef een ‘voorreden’ in Het Rijck Godfs van P.
J o a n n e s , ‘Evangelist van 's Hertogenbosch’, dat in 1638 werd uitgegeven.
Zie: Nederlandia Franciscana II, 85-93.
Heeren

[Bohlen, geslacht]
BOHLEN (geslacht). Reeds in 1499 werden in het oude oostfriesche Skiptorpe,
thans Schiffdorf, leden van dit geslacht genoemd, dat vroeger Bolen schreef. In de
17e eeuw leefde er een Johannis Bohlen, die drie zonen had H e n d r i k , M a t h i j s
en J o h a n n i s . Beide laatsten trokken omstreeks 1660 naar Amsterdam, waar zij
het poorterrecht verwierven en zich B o e l e n noemden. Mathijs werd de stamvader
van dezen thans nog in de hoofdstad levenden tak. Een eeuw later volgde een Bohl
Bohlen, die volgt, het voorbeeld van zijn oud-ooms door eveneens zijn geboorteland
te verlaten en te trachten in Holland zijn fortuin te maken. Uit het huwelijk van een
van Bohl's dochters met A r n o l d H a l b a c h sproot een zoon, die zich noemde
G u s t a v G e o r g F r i e d r i c h v o n B o h l e n u n d H a l b a c h . Hij huwde met
S o p h i e B o h l e n , dochter van William Henry Charles, die volgt, wien een zoon
geboren werd G u s t a v G e o r g F r i e d r i c h M a r i e K r u p p v o n B.u.H.,
gehuwd met B e r t h a K r u p p . Deze werd het hoofd der bekende ijzerfirma Krupp
te Essen.
Zie: B o e l e n , De Oost-Friesche familie Bolen te Amsterdam in Amstelodamum,
jaarboek 1927.
Bartelds
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[Bohlen, Bohl]
BOHLEN (Bohl), geb. in het oostfriesche plaatsje Schiffdorf 26 Sept. 1754, overl.
te Philadelphia 1836. In 1774 verhuisde hij naar Amsterdam en van daar in 1782
naar Philadelphia, waar het hem gelukte in 1786 een importzaak op te richten, die
met behulp van zijn inmiddels ook uitgekomen jongeren broer J o h a n n i s tot
grooten bloei kwam als firma Bohl & John Bohlen. De oudste bleef in voortdurende
betrekking met ons land,
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waar hij soms jaren achtereen zijn verblijf hield. Eerst 1826 vestigde hij zich voorgoed
in Philadelphia, waar hij tot zijn dood tevens consulder Nederlanden was.
In 1789 was hij te New York getrouwd met J o h a n n a M a g d a l e n a O s w a l d ,
dochter van P h i l i p p J a c o b , koopman aldaar; geb. 1 Aug. 1770, overl. te
Amsterdam 13 Febr. 1805. Zij schonk hem elf kinderen. Haar grafzerk is nog in de
Luthersche kerk aanwezig en in 1927 door den architect A.A. Kok gerestaureerd.
Een hunner kinderen, J o h a n n a C a r o l i n a M a t h i l d a , geb. te Amsterdam 13
Juli 1801, werd de vrouw van A r n o l d H a l b a c h (1787-1860). In 1808 hertrouwde
Bohl met A n n a (of Nancy) S c h i m m e l , geb. op St. Eustatius 1786, overleden te
Amsterdam 1814. Zij rust in hetzelfde graf als zijn eerste gade. Haar vader was
J a n S c h i m m e l , de eigenaar der bekende weesper jeneverstokerijen, die later
door de philadelphiasche firma Bohlen voor den import werden overgenomen. Uit
dit huwelijk sproten nog vier kinderen, w.o. William Henry Charles, die volgt.
Zie voor hem en den volgende: B o e l e n , De Oost-Friesche familie Bolen te
Amsterdam, als boven.
Bartelds

[Bohlen, William Henry Charles]
BOHLEN (William Henry Charles), zoon uit het tweede huwelijk van den voorgaande,
geb. te Amsterdam omstreeks 1810, gesneuveld bij de Rappahannock, een riviertje
in den staat Virginia, 1862. Opgevoed te Weesp, werd hij later consulgeneraal van
Nederland te Philadelphia. Tijdens den Secessie-oorlog (1861-65) werd hij tot
generaal in het leger der Noordelijken benoemd. Hij was in zijn land een bekende,
tevens zeer gefortuneerde persoonlijkheid. Een zijner dochters, S o p h i a , geb. te
Philadelphia 183, overl. te Karlsruhe 1915, huwde 29 Dec. 1862 te Velsen op het
buitengoed Beeckensteyn, het verblijf harer moeder, met haar neef G u s t a v
G e o r g F r i e d r i c h v o n B o h l e n u n d H a l b a c h , zoon van den genoemden
Arnold Halbach.
Bartelds

[Bol, Jan of Hans]
BOL (Jan) of H a n s , schilder, geb. te Mechelen 16 Dec. 1534, zoon van S i m o n
B. en C a t h . v a n d e n S t o c k , overleed te Amsterdam 20 Nov. 1593. Hans Bol
was slechts 14 jaar oud, toen hij reeds de lessen in teekenen en schilderen volgde
onder leiding zijner ooms, Jacobus en Jan. Na twee jaar in hun atelier gewerkt te
hebben, vertrok hij naar Duitschland en verbleef twee jaar te Heidelberg. 10 Febr.
1560 werd hij ingeschreven in het schildersgilde te Mechelen. Na de plundering van
Mechelen, waarbij hij alles verloor, vluchtte hij naar Antwerpen in 1572, waar zijn
kunstvriend, Ant. Couvreur, hem kleedde en voorzag van benoodigdheden om te
kunnen werken. Tijdens zijn verblijf te Antwerpen schilderde hij voornamelijk dieren
en visschen. Te voren schilderde hijfijne landschappen voor versiering van salons
en cartons voor de brusselsche tapijtwerken. 1574 werd hij aangenomen in het
antwerpsch St.-Lucasgilde. 16 Sept. 1575 verkreeg hij het recht van poorter der
stad. In dien tijd begon hij kleine schilderijen in olieverf te vervaardigen die, bijzonder
de landschapjes, veel succes hadden. Opnieuw onderging hij groote verliezen bij
de plundering van Antwerpen. Hij week uit naar Bergen op Zoom; 1586 vertrok hij
naar Dordrecht, Delft en vervolgens naar Amsterdam. Aldaar had hij een
gemakkelijken verkoop van zijn talrijke landschappen en miniaturen. Beroemd zijn
zijn kleine gezichten op Amsterdam. Hij vervaardigde ook vele prenten naar
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verschillende meesters. Zie de lijst in J.Ph. v.d. K e l l e n , Le peintre-graveur
hollandais et fla-
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mand. Vele stukken van Hans Bol zijn gegraveerd door E. Sadeleer. De vrouw van
Bol was de wed. B o e l s , die een zoon had, F r a n s , leerling van zijn stiefvader.
G. Goltius graveerde in ovaal het portret van den mechelschen kunstenaar met
een latijnsch vers; nog een ander portret graveerde hij met latijnsch onderschrift.
Dit portret bootste van Mander na. Zijn portret werd voorts gegraveerd door H.
Hondius, J. Ladmiral en N. de Larmessin.
Zie: N e e f s , La peinture et la sculpture á Malines in: Messsager des sciences
hist. (1873) 475-479; I m m e r z e e l , De levens en werken der holl. en vlaamsche
kunstschilders I, 70; K r a m m , De levens en werken d. kunstsch. I, 117; Biogr. Nat.
Belg. II, 626-630.
Fruytier

[Bollandt, Sebastiaan de]
BOLLANDT (Sebastiaan de), minderbroederrecollect van de nederduitsche provincie,
geb. te Maastricht, overleed in het klooster te Antwerpen 13 Oct. 1645. Hij predikte
met veel bijval voor het volk en is een tijd belast geweest met het geven der lessen
in de moraaltheologie aan de jongere kloosterlingen. F o p p e n s , Bibl. Belg.,
P a q u o t , Memoires, W a d d i n g , Script. Ord. Min. enz. vermelden pater Bollandt,
omdat hij een nieuwe uitgave bezorgde van twee werken: Historica, theologica et
moralis Terrae sanctae etucidatio. Auctore fr. Francisco quaresimo 0. Min. theologo
otim Terrae Sanctae preside ac commissario apostolico (Antv. Balth. Moretus 1639)
2 d. fol. Het werk is veel gebruikt door verschillende leizigers naar Palestina, maar
behelst nog te veel legenden; het werd omstreeks 1885 opnieuw herdrukt te Venetië.
Sermones aurei fratris Petri ad Boves in Dominicas et festa per annum (Antv. 1643
fol.). Bollandt verbeterde het werk van dezen grooten prediker der 15e eeuw en
voorzag het van doelmatige inhoudstafels en van een verkort overzicht.
Zie: P a q u o t , Mémoires Litt. XVIII, 189; S. D i r k s , Hist. litt. et bibl. des frères
Min. de l'Observance en Belg. et dans les Pays-Bas, 193; Biogr. Nat. Belg. II, 642;
S c h o u t e n s , Gesch. Minderbr. kl. te Antw. (Antw. 1894) 131.
Fruytier

[Bolsward, Jan van]
BOLSWARD (Jan v a n ), kartuizer, overl. 10 Juni 1504 te Kampen. Hij was geprofest
monnik van het kartuizerklooster Nieuwlicht buiten Utrecht. Toen in 1497 Dirk van
der Werden (zie art.) aftrad als prior van de chartreuse op den Zonneberg bij
Kampen, werd Jan van B. benoemd tot zijn opvolger. Hij heeft dit klooster, dat nog
slechts een drietal jaren voltooid was en waarvan hij de tweede prior was, bestuurd
tot aan zijn dood. Zijn opvolger is geweest Hendrik van Hoorn (dl. VII, kol. 621).
Zie: Cartae Capituli Generalis Ordinis Cartusiensis (ms. Certosa del Galuzzo,
Florence); Bijdr. en Med. Hist. Gen. Utr. (1886) IX, 277, 343, 365.
Scholtens

[Bonnaud, Jacques Philippe]
BONNAUD (Jacques Philippe), geb. te Bras (Var) 11 Sept. 1757, overl. te Bonn 30
Maart 1797, was een zoon van E t i e n n e en van C l a i r e J u l i e n . Hij had zijn
studiën volbracht voor chirurgijn, toen hij, 2 Febr. 1776, als dragonder dienst nam
in het legioen Dauphiné. Na achtereenvolgens de verschillende onderofficiersgraden
te hebben doorloopen, was hij sinds 1 Februari 1789 adjudant, toen de Revolutie
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uitbrak. Dan gaat de promotie sneller; 10 Maart 1792 is hij luitenant, 17 Juli d.a.v.
kapitein, in welken rang hij deel neemt aan de veldtochten van 1792 en 1793 bij het
Noorder-leger. Hij onderscheidde zich daarbij op zoodanige wijze, dat hij, 28 Januari
1794, werd aangesteld tot brigade-gene-
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raal en 30 April d.a.v. door de volksrepresentanten tot divisie-generaal werd
benoemd.
Bij de herovering van de Oostenrijksche Nederlanden door Pichegru was hem
het bevel opgedragen over de 5e divisie van het Noorder-leger, met welke hij vooral
een werkzaam aandeel nam aan het gevecht bij Doornik (17 Mei 1794). In de 1e
helft van September 1794 overschrijdt zijn divisie, samengesteld uit de brigades
Compère, Noël en Baillot, de grens van de Republiek der Vereenigde Provinciën.
Waarschijnlijk heeft zij, althans gedeeltelijk, deel genomen aan het gevecht bij Boxtel
(14 Sept. 1794), waar de Engelschen werden teruggedreven. Tijdens het beleg van
's Hertogenbosch werd haar de insluiting van Grave opgedragen. In die opdracht
vervangen door de divisie-Salme, trekt zij met de 1e divisie bij Luttereind over de
Maas (18 October 1794), waarna zij deel neemt aan de insluiting van Nijmegen.
Nadat die stad den 8en November was overgegeven, is de 5e divisie een tijdlang
gelegerd geweest in het Maas-Waalsche, van waar zij 21 December aftrok naar de
omstreken van Breda, om zich aldaar aan te sluiten aan de divisie-Lemaire.
Toen de vorst de inundatiën begaanbaar had gemaakt, werd aan de
divisie-Bonnaud den 27en December de bestorming opgedragen van de liniën van
den Hout en de Munnikhof (die de hooge gronden tusschen de inundatiën aldaar
moesten afsluiten), hetgeen zonder veel moeite gelukte. 19 Januari 1795 werd de
vesting Geertruidenberg door den 82-jarigen generaal Bedaulx aan Bonnaud
overgegeven, die daarna zijn divisie over het ijs door de Biesbosch, over Dordrecht,
Holland deed binnenrukken. Nadat den 21en Januari een 400-tal Franschen, begeleid
door een afdeeling dordtsche schutters, tegen het vallen van de duisternis over de
toegevroren Maas de Oostpoort van Rotterdam waren binnengetrokken, kwam den
volgenden dag generaal Bonnaud met een grooter aantal troepen binnen die stad.
Naar het schijnt is hij persoonlijk dienzelfden dag met een deel daarvan
doorgetrokken naar Delft; althans leest men in de notulen van de municipaliteit dier
stad van den 22en Januari: ‘Hierop vervoegt zich ter vergadering de Fransche
generaal Bono, welke eenige schikkingen proponeert en ordonneert omtrent de
inkwartiering van gemelde 150 (de eerst in Delft aangekomen) man, met bericht,
dat ook nog 450 man zouden volgen, enz.’ Mag men het woord ‘Bono’ als een
phonetische aanduiding voor Bonnaud aannemen, dan is die generaal toch spoedig
naar Rotterdam teruggekeerd. Enkele fransche verhalen, zooals in P a n c k o u c k e 's
Victoires, Conquêtes etc. (1834, II, 268) ‘Le 23 le général Bonneau (zoo vindt men
zijn naam ook menigmaal geschreven) s'avança du coté de la Haye, et en prit
possession’, kunnen alleen worden aangemerkt als mededeeling, dat Fransche
troepen van de divisie-Bonnaud den 23en Januari den Haag hebben bezet (zie deel
VII onder Saudeur, waar de aankomst van Moreau abusievelijk op denzelfden dag,
in plaats van op den 22en Januari is vermeld). Die generaal zelf is, voor zooveel
authentieke nederlandsche gegevens konden geraadpleegd worden, niet in den
Haag (althans niet als tijdelijke verblijfplaats) geweest, maar heeft verder zijn intrek
genomen in het Gemeenelandshuis te Rotterdam, ‘waar hij zich niet weinig liet
gelden’ (t e L i n t u m ). Teekenend voor den geest des tijds is, dat hij nog den 23en
Februari een soortgelijke waarschuwing aan de hollandsche bevolking deed
aanplakken, als Pichegru den 26en Januari t.v. in den Haag had doen afkondigen,
om den ontwapenden soldaten van het oude stadhouderlijke
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leger geen overlast aan te doen, maar hun de hand van broederschap te reiken,
verklarende, ‘dat ik hen, die een tegengesteld gedrag houden, als vijanden van
goede orde en het welzijn der beide natiën zal aanmerken’.
Den 20en April 1795 kwam bij ‘Wethouderen en Raden’ van Rotterdam een
ongedateerde kennisgeving in, waarbij generaal Bonnaud kennis gaf van zijn vertrek
‘met betuiging van zijne erkentenis en genoegen voor de aan hem bewezen
vriendelijkheid’. Waarschijnlijk in verband met een nieuwe indeeling der fransche
troepen (nadat Pichegru in het opperbevel door Moreau vervangen was) werd hij
naar Middelburg verplaatst, waar hij den 24en April bij proclamatie het bevel over
de troepen binnen de provincie Zeeland op zich nam. Dit commando heeft hij gevoerd
tot 19 Juni, toen hij daarin vervangen werd door generaal Blondeau en naar het
leger van de kusten van Cherbourg vertrok. Van hier werd hij in September aan het
hoofd van 6000 man gedetacheerd naar de Vendée, om Hoche te ondersteunen.
In Februari 1796 ging hij over naar het Sambre-en-Maas-leger, waarin hij het bevel
voerde eerst over de reservecavalerie, later over de geheele cavalerie van dit leger.
In het gevecht van Giessen (15 Sept. 1796) werd hem een dijbeen door een kogel
verbrijzeld; van de daardoor ontstane wond herstelde hij niet; den 30en Maart 1797
overleed hij te Bonn.
Zie: Dictionnaire historique et biographique de la Révolution et de l'Empire, par
le Dr. R o b i n e t , A d o l p h e R o b e r t et l e C h a p l a i n (Paris s.d.) 1,223;
J a c q u e s C h a r a v a y , Les Généraux morts pour la patrie (Paris 1893), 39; F.H.A.
S a b r o n , De oorlog van 1794-95 op het grondgebied van de Republiek der
Vereenigde Nederlanden (Breda 1892 en 1893) I, 50, 190, 224, 258, 329, 330, 343
en bijlage 1, XI en XII; II, 55, 102, 120, 127, 128, 157, 171, 230; v a n d e r A a ,
Geschiedenis van den jongst geëindigden oorlog 1793-1802 (Amsterdam 1804) IV,
10; C. t e L i n t u m , Uit den Patriottentijd (Rotterdam 1908), 122, 123.
Gemeente-archieven van Rotterdam, Delft en Middelburg.
Koolemans Beijnen

[Bont, Wilhelmus de]
BONT (Wilhelmus d e ), B o n t e n , B o n t i u s , overleden 10 Juni 1432, proost van
het kapittel te Geervliet, cantor en kanunnik van Sint Gudule te Brussel, doctor in
de beide rechten, was secretaris van de hertogen van Brabant 1394-1422. Als
zoodanig had hij een voorname politieke rol te vervullen. Waarschijnlijk werd hij
1395 de tweede proost van het kapittel te Geervliet. Uit een oorkonde van 1406
blijkt dat de proost W. de B. er mede instemde om de waardigheid van proost van
het kapittel, als van geen nut, te doen vervallen. Hij zou zijn leven lang de inkomsten
als proost behouden. Hij stichtte te Brussel tweekapelanieén in de kapel van St.
Michiel, welke eertijds stond in de straat Treurenberg, waar hij begraven werd. Hij
zorgde ook, dat het hospitaal de Twaalf Apostelen te Brussel tot stand kwam. Het
kapittel van Geervliet schreef den naam van zijn tweeden proost op 10 Juni in zijn
necroloog en hield op dien dag zijn gedachtenis en ook die van meester Jan Bont,
kanselier van Brabant, overl. 1453. Deze was oomzegger van Willem en werd een
der invloedrijkste personen van Brabant. Te zijner eer nam de bekende leuvensche
professor Willem de Coster, wiens moeder een zuster was van J. de Bont, de naam
aan van W. de Bont. Hij overleed 10 Juli 1454.
Zie: H o y n c k v a n P a p e n d r e c h t , Analecta VI, 9, 120, 200; Biogr. nat. Belg.
II, 689; H u b . L o y e n s , Irastatus de Concilio Brabantiae (Brux. 1667) 336.
Fruytier
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[Bontamps, Carel Hubert Leonard]
BONTAMPS (Carel Hubert Leonard), geb. le Gelder 5 Aug. 1793, overl. te Maastricht
29 Maart 1854, zoon van H e n d r i k F r a n s H u b e r t B. en van A n n a M a r i a
G e r t r u d i s R a e d e m a e c k e r uit Gelder, oefende evenals zijn vader en
grootvader te Venlo het beroep van boekdrukker uit, werd 10 Nov. 1830 tot
burgemeester van Venlo aangesteld, 24 Nov. geïnstalleerd, welk ambt hij tot 12
Maart 1837 waarnam. Als president eener vrijmetselaarsloge, welke onder het
belgische bewind in huis no. 51 op de Parade te Venlo haar vergaderingen hield,
heeft hij veel van zich doen hooren. Hij overleed ongehuwd te Maastricht als lid der
Gedeputeerde Staten van Limburg.
Zie: H. U y t t e n b r o e c k , Bijdragen tot de geschiedenis van Venlo I, 118;
Maasgouw 1920, 62; J a n V e r z i j l , Genealogie Bontamps.
Verzijl

[Bontekoe, Cornelis]
BONTEKOE (Cornelis), waarschijnlijk in 1640 (ged. 6 Mei) geb. te Alkmaar, overl.
te Berlijn 13 Jan. 1685. Zijn vader G e r r i t J a n s z . D e k k e r (overl. 1652, begr.
3 Juli) was een eenvoudig, maar welgesteld man, die een grutterswinkel had, waar
de bonte koe uithing. Naar dit uithangbord kreeg hij den naam Bontekoe, Welken
bijnaam zijn zoon ook aannam. De moeder heette N e e l t j e M a e r t e n s (overl.
1642, begr. 3 Febr.). Na de school kwam B. bij den chirurgijn Jan Burger in de leer
en leerde bij deze het chirurgijnsvak volgens de regelen dier dagen. Maar de vlugge,
leergierige jongen had hoogere aspiraties en zoo vinden we hem weldra studeerende
onder Sylvius en Van Horne (ingeschr. 22 Sept. 1665). Reeds den 6den Mei 1667
promoveerde B. te Leiden ‘met de kap’ op een dissertatie De gangraena et sphacelo.
B. kan dus niet, gelijk in het levensbericht voor Alle werken staat, gestudeerd hebben
onder Theod. Craanen, wijl deze eerst in 1670 naar Leiden werd beroepen als prof.
ord. philosophiae (hij doceerde tot Dec. 1673 de physica en physiologie en na Juni
1674 de institutiones medicae). Na de promotie vestigde B. zich te Alkmaar en kreeg
daar door zijn bekwaamheid en nieuwere geneeswijzen een groote praktijk, hetgeen
natuurlijk de afgunst zijner kunstbroeders wekte, die hem ‘bij al de wereld zochten
swart te maken’. In de maand zijner promotie was hij te Wassenaar gehuwd met
een nichtje uit Leiden, A n n a d e M o r a e z (Mei 1667). Evenwel moest hij die
reeds spoedig verliezen: zij overleed den 20en Juli 1668. Hij had bij haar twee
dochtertjes (ged. 12 Febr. 1668), welke enkele maanden na haar moeder stierven.
Reeds het volgende jaar hertrouwde B. met J a n n e t j e R e i n i e r s d . P o s t uit
Hoorn (ondertr. 28 Juli 1669), maar dit tweede huwelijk was ongelukkig en eindigde
spoedig met een scheiding. Deze tegenspoed en de tegenwerking zijner
kunstbroeders, door wier laster zijn praktijk achteruitging, waren oorzaak, dat B.
Alkmaar verliet en naar de Rijp trok. Daar zocht en vond hij troost in de bestudeering
van de werken van Descartes, welke toenmaals bij de ontwikkelden in ons land zeer
in trek waren. Het bericht, dat te Leiden de nieuwe leer, toegepast op de
geneeskunde, door Craanen werd geleerd, deed hem in April 1674 naar Leiden
terugkeeren (ingeschrev. 27 April). Waarschijnlijk woonde hij in den Haag, waar hij
volgens sommigen van 1672 tot 1679 of 1680 heeft gewoond en waar hij ook een
goede praktijk moet hebben gekregen. Aan de disputen over de nieuwe wijsbegeerte
heeft B. op de hem eigen felle wijze deelgenomen, wat hem in botsing bracht met
de conservatieve curatoren der leidsche hoogeschool. Met grooten ijver legde hij
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zich toe op de wetenschap, deed scheikundige onderzoekingen, gaf lessen in de
ontleedkunde, deed somtijds lijkopeningen en begon met het schrijven van boeken,
waarin hij vol vuur opkwam voor de nieuwere denkbeelden en zijn tegenstanders
niet spaarde. Natuurlijk verwekten zijn succes en zijn felle pen hem wederom vele
vijanden. Zijn eerste boekje was het bekende Tractaat van het excellenste kruyd
thee, waarin hij een vurig pleidool hield voor dit nieuwe genotmiddel, dat ook als
medicijn zulke groote deugden zou hebben. Het boekje maakte zoo grooten opgang,
dat de eerste druk (1678) reeds binnen enkele weken was uitverkocht en een tweede
en derde druk in 1679 en in 1685 volgden. Natuurlijk waren er ook vele
tegenstanders, die den lofredenaar van de thee ‘een snorker, weet-niet, een lijfdooder
en een windblazer’ scholden. Beweerd werd, dat B. van de O.-I. Comp. een groote
som gelds had gekregen voor het schrijven van dit reclamegeschrift. Tegen al den
laster, waaraan hij toen bloot stond, heeft B. zich verdedigd in een brochure, getiteld
Apologie van den Autheur tegens sijne Lasteraars. Dat B. door de O.I. Comp. was
omgekocht, wordt onwaarschijnlijk, wanneer men leest, welke leelijke dingen hij
aangaande haar durfde vertellen. Laster en onvoldaanheid deden B. weer in 1679
of 1680 uit den Haag naar Amsterdam verhuizen, waar hij bij den oud-schepen
Pieter Schaap een vriendelijk tehuis en in Heidenrich Overkamp een goeden vriend
vond. Daar gaf hij verschillende werkjes uit, o.a.: Reden over de koortzen (1682),
Omwerp van het oud gestel der medicijne (1680), De Opbouw der Medicijne (1683).
Den 15en Juli blijkt hij nog in het jaar 1681 een afscheidsrede in den Haag te hebben
gehouden en daarna vertrok hij uit Amsterdam naar Hamburg. Ook daar vond hij
vele vereerders en bewonderaars. De keurvorst Friedrich Wilhelm ontbood hem
zelfs in 1683 naar Berlijn en benoemde hem tot ‘Raad, Lijfmedicus en Professor tot
Francfort aan den Oder’. Kort daarna is B. echter gestorven ten gevolge van een
ongeval: Zaterdag den 13en Januari 1685 werd hij te Berlijn, toen hij de gast was
van den schilder Vaillant, ontboden bij een patiënt in de buurt. Op de trap schijnt hij
duizelig te zijn geworden en is hij naar beneden gevallen, met het noodlottig gevolg,
dat hij een schedelbreuk kreeg, waaraan hij denzelfden nacht overleed. Hieruit mag
men niet besluiten, dat B. ook behept was met de volksondeugd dier dagen van te
veel te drinken. Immers, ook zijn lasteraars erkenden zijn matigheid. Wel blijkt hij
te hebben geleden aan het graveel, een ziekte, welke in die tijden veelvuldig
voorkwam. Meer dan vier jaren verhaalt hij zelf, had hij na diverse tormenten van
steentjes en graveel gedurig bloed gewaterd, totdat God, ‘die de zijnen nooit verlaat’,
hem de gedachte leidde op de thee, door welk heerlijk middel hij genas. Als ‘wijsgeer’
was B. ondanks enkele cartesiaansche en spinozistische aanvechtingen toch vrij
zuiver in de ‘dordtsche leer’. Als geneeskundige was hij aanhanger van de leer der
fermentatie en effervescentie van de la Boe Sylvius. Over dezen leermeester en
over van Horne sprak hij met groote achting. Echter zag hij niet over het hoofd, dat
Sylvius wel eens wat voorbarig was bij het trekken van zijn besluiten. De chemici,
zeide hij, dachten, dat het menschelijk lichaam een laboratorium was! Voor de
antieken, voor de grootmeesters Hippokrates en Galenus toonde hij daarentegen
weinig eerbied en mannen als Paracelsus en van Helmont durfde hij zotten en
dwazen te noemen. Van Paré zeide hij, dat er in zijn geschriften wel goede
opmerkingen voorkwamen, maar daarnevens ook veel wat onjuist
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was. Bartholinus, Plemp, van Beverwijck en C. van de Voorde werden niet malsch
beoordeeld. Daarentegen prees hij Fernelius, Fabrizio ab Aquapendento, Sennert,
Malpighi, van Solingen. Zijn kritiek was zeker niet geheel onjuist, hoewel hij zelf ook
mank ging aan hetzelfde euvel als de door hem gekritiseerde schrijvers. Zoo zeide
hij, dat de allergemeenste ziekte en de innerlijke grond van alle andere ziekten was
een lijmigheid en scherpte van het bloed en van de sappen, welke men blaauwschuit
of scheurbuik noemde. Overdreven was ook zijn lof der thee als panacee, alsmede
zijn lof der koffie, cacao, tabak. Van de laatstgenoemde beweerde hij: ‘Niets is zoo
goed, niets is zoozeer te achten, niets zoo noodig en dienstig tot het leven en de
gezondheid als de rook van de tabak, dat koninklijk gewas!’ Sympathiek was echter
zijn protest tegen het overmatige aderlaten dier tijden. Het bloed, zeide hij, was het
voornaamste deel van het lichaam, het allerbeste sap, dat, indien ooit, altijd
bezwaarlijk, nadat het vergoten was, hersteld kon worden. Ook bloedzuigers en
koppen wilde hij uit den geneesmiddelschat bannen, en mede het overmatig
purgeeren vond bij hem afkeuring. Daarentegen was hij een voorstander van het
verwekken van braken en zweeten, van het toedienen van opium, antimonium, salia
volatilia, en bijkoortsen van de kinabast. Echter kwamen ook magische
organotherapeutica als het bokkenbloed, de testes van den bever, onder de
aanbevolen geneesmiddelen voor. Besluitend, kunnen we zeggen, dat B., ondanks
zijn fouten, welke vaak genoeg breed zijn uitgemeten, zijn buitenmatige eerzucht,
zijn zelfbehagen, klaarblijkelijk een begaafd man was, met een helder verstand,
grooten ijver en een scherpzinnig oordeel, welbelezen en slagvaardig. Hij mag gewis
tot de bekwame artsen uit zijn tijd worden gerekend.
Geschriften: Disputatio de gangraena et sphacelo (L.B. 1667); Tractaat van het
excellenste kruyd thee, voorafgegaan door een Kort discours op het leven, de sieckte
en de dood (den Haag 1678, 1679, 1685), in het Duitsch vert. (1686), bij den tweeden
druk bovendien een korte verhandeling over de ‘coffi’ en de ‘chocolate’, alsmede
de ‘apologie’, in den derden druk ook een verhandeling over de deugden en de
kracht van de tabak; Nieuw gebouw van de chirurgie of heelkonste, stuksgewijse
opgetimmert door J.B. (den Haag 1680), in het Duitsch vert. (1687, 1697); Laatste
reden van afscheid, over de koortsen, gehouden te den Haag 15 Juli 1681; Reden
over de koortzen (den Haag 1682), in hetzelfde jaar in het Fransch vert., ook in het
Latijn vert.; Brief aan Overkamp, voorkomend in zijn Nieuw gebouw der chirurgie
(1682); C. Bontekoe notae inprovocatoriae in corollaria quae disputationi suae de
ictero opposuerat G. Blasius (Amsterdam 1682); Fragmenta dienende tot een
onderwijs van de beweginge en vyandschap of liever vrindschap van het acidum
met het alcali (Den Haag 1683); Vervolg van de reden over koortzen dienende tot
een antwoord op de brief onder de naam van P. Bernagie voortgebragt (Amsterdam
1683); Kort en vast bewijs, dat 'er geen annus climactericus of moortjaar is (1683),
ook in het Duitsch en Latijn; Verscheidene tractaetjes handelende van de
voornaemste grondstukken om tot een ware kennisse der philosophie en medecine
te geraken (den Haag en Amsterdam 1687); Litterae familiares ad Joan. Abrah. de
Gehema (Berlijn 1686); Metaphysica et libri singulares de motu, nec non ejusdem
oeconomia animalis, opera posthuma (L.B. 1688), duitsche vert. (Bremen 1692);
Kort en bondig recept of remedie tegens het podagra (Keulen 1688); Fundamenta
medica, sive de alcali et acidi effectibus per modum
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fermentationis et effervescentiae (Amsterd. 1688), in het Duitsch vert. (1691, 1721);
Zedelijklichaamkundige verhandeling van des ziels en lichhaams lydingen (Dordr.
1696); Een nieuw bewijs van d'onvermijdelijke noodsakelijkheid en grootste nultigheid
van een algemeene twijfeling, nevens de reden tegens alle redelose en reden
beknibbelaars. Nevens een brief aan Jan Frederik Swetsertje (Amsterdam 1685);
Libellus de passionibus animae, adhuc ineditus (Amsterdam 1695); Tractatus
ethicophysicus de animi et corporis passionibus earundemque remedis (1709). Al
zijn Philosophische, medicinale en chymische werken (Amsterdam 1689).
Zijn portret is gegraveerd door G.P. Busch, J.C. Boecklin, H. Haelwegh en een
onbekend kunstenaar.
Zie: H e y d . O v e r k a m p , Reden over het leven en de doot van C.B.; J.
B o d i k e r u s , Treur-klacht en eer-galm van C.B., uyt het Hoogduyts vert. (Den
Haag 1685); v o n H a l l e r , Biblioth. anatom. I, Biblioth. medicin. pract. III, Biblioth.
chirurg. I, Meth. studii medici; S p r e n g e l , Gesch. d. Arzneyk.; P o r t a l , Hist. de
l'anatomie et de la chirurgie; S c h o t e l , Het oud-hollandsch huisgezin, Letterkundige
bijdragen t.d. geschied. v.d. tabak, koffij en thee; S u r i n g a r in Nederl. tijdschr. v.
geneesk. (1864); K r u l in Ned. Tijdschr. v. geneesk. (1882); d e z ., Haagsche
doctoren, chirurgen en apothekers; B a n g a , Geschied. v.d. geneesk. in Nederl.;
B r u i n v i s in Elzevier's maandschr. (1892) en in de Navorscher LXIV; B a u m a n n ,
De dokter en de geneeskunde II; V a n d e v e l d e in Versl. en mededeelingen d.
kon. Vlaamsche acad. van taal en letterk. (1925); H a e s e r , Geschichte der Medizin
II; N e u b u r g e r e n P a g e l , Handbuch d. Gesch. d. Medizin II.
Baumann

[Bontemantel, Hans]
BONTEMANTEL (Hans), zoon van H e i n r i k B a r e n t s z . en van A e l t j e n
G e r r i t s d r , dochter van den thesaurier-gen. G.J. Delft of Delff (zie dit deel), ged.
te Amsterdam in de Oude kerk 24 Jan. 1613, begr. aldaar 8 Juni 1688. Uit het
huwelijk zijns vaders mag afgeleid worden, dat deze hoogstwaarschijnlijk een
welvarend koopman geweest is, wat bevestigd wordt door het kohier van den 200sten
penning, dat hem aanslaat voor 250 gld. Zijn vermogen werd dus geschat op vijftig
duizend gld. (1631). Men mag aannemen, dat het Hans aan niets heeft ontbroken.
Een klassieke opvoeding viel hem ten deel. Aan handelsrelaties zal het zijn vader
niet ontbroken hebben, al weten we ook niets van diens eigenlijke zaken af; in elk
geval behoorde hij tot de gewone beursbezoekers. Het Journaal van de deensche
en zweedsche reis door Hans Bontemantel gedaan in het jaar 1644 leert ons, dat
de zoon een reis gemaakt heeft op het oorlogsschip ‘De vereenigde provinciën’
gecommandeerd door den schout-bij-nacht Waterdrinker, behoorende tot de vloot,
die onze gezanten naar Zweden en Denemarken moest overbrengen. Aangekomen
te Kopenhagen, reisde hij op het oorlogsschip ‘De Zon’ verder naar Stockholm, ‘ten
eynde hij aldaer sijne affaires soude mogen verrichten’. Omtrent die zaken zelf laat
hij zich volstrekt niet uit. Alleen zegt hij de ijzerwerken van Jan van Hoorn (dl. VII,
kol. 621) te Toursie bezichtigd te hebben. Op het oorlogsschip ‘'t Huys te Jaersvelt’
keerde hij naar het vaderland terug. Zijn verdere loopbaan als magistraat heeft hij
echter niet zoozeer aan den invloed van zijn vader, welke trouwens reeds in of vóór
1644 overleden moet zijn, of aan dien van zijn vrouws familie te danken, dan wel
aan dien van meer verwijderde bloedverwanten, waartoe
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vooral F r a n s B a n n i n c k C o c q (overl. 1655) behoort. De allereerste stap op
de ambtelijke regeeringsladder zette hij in 1650 bij zijn benoeming tot luitenant der
schutterij, dat wel niet een regeeringsambt was, maar toch het uitzicht opende
eenmaal in het stadsbestuur te worden opgenomen, daar deze officieren ‘uyt de
regeeringe ofte de apparentste daertoe’ werden gekozen. In 1651, 1652 en 1655
werd hij dan ook reeds commissaris van kleine zaken, een der subalterne
rechtbanken van judicature; in 1653 rekenmeester, lid van de vroedschap en kapitein
bij de schutterij; in 1654 schepen en bewindhebber der W.I.C.; in 1656 en 1657
commissaris van huwelijksche zaken; in 1659, 1668 en 1671 schepen; in 1660-1664
president van accijnsmeesteren, in 1665 president van assurantiemeesteren; in
1666 en 1667 extraord. thesaurier, in 1667 weesmeester, in 1669 president-schepen,
in 1670 gedeputeerde ter dagvaart, in 1672 president schepen en waarn. schout.
Met den dood van Banninck Cocq (1655) ontviel hem een zeer invloedrijk
beschermer. De hoogste rang onder de regenten, die van burgemeester en dus ook
van gedeput. ter St.-Gen., is niet voor hem weggelegd geweest.
Wat zijn politieke richting betreft was hij een overtuigd aanhanger van de
staatsgezinde partij en bewonderaar van Joh. de Witt. Hij verafschuwt als onwettig
en ‘onordentelijck’ de staatsgreep van 1618 en 1650. Met die staatkundige
overtuiging is niet in strijd, dat hij ‘al morrende’ den eed op het eeuwig edict heeft
afgelegd. Hij was niet ontevreden om de afschaffing van het stadhouderschap, maar
omdat hij terecht voorzag, dat men, om met burgemeester Hooft te spreken, ‘in
veranderde tijden het edict zou moeten ontzweren’. Toen Gillis Valckenier en diens
aanhang in de aan 1672 voorafgaande jaren den strijd had aangebonden tegen den
raadpensionaris, bleef B. diens getrouwe bondgenoot. Wil in 1671 Pancras hem
overhalen op geen burgemeesters zijn stem uit te brengen, die ‘van sulcke humeuren
sijn dat het land en deese stadt van een minister werden geregeert (nl. de Witt)’,
dan belijdt hij openlijk ‘de maxime van den raatpensionaris hooch te estimeeren’
enz. Het jaar 1672 wordt ook in zijn loopbaan een keerpunt. Als de Staten van
Holland besluiten behalve de landssoldaten en de aan te werven waardgelders ook
de schutterij voor een deel naar de grenzen te zenden, dan is B., als kapitein den
daartoe belegden krijgsraad bijwonend, de eerste om zich daartoe aan te bieden.
Zeven van de officieren boden zich aan, doch B. ‘wierde bedanckt, als niet conde
uyt de schepenenbank gemist werden’. Toch vol belangstelling in 's lands defensie,
reist hij met zijn zoon Hendrik en met Pieter de la Court begin Juni (zie deel VII, kol.
336) naar den IJsel om de daar aangebrachte versterkingen te bezoeken. Zijn
bevindingen legde hij neer in zijn Dagelijksche aanteekeningen van een reisje ter
bezichtiging van de verdedigingswerken van den IJsel, 1672. Op 20 Juni, toen het
gevaar voor Amsterdam dreigend werd, droeg de vroedschap hem het plaatsen van
uitleggers op den Amstel op. Na 17 Aug. verving Cornelis Roch hem als commissaris
voor de uitleggers, toen hij, president-schepen, op zijn beurt schout Hasselaar, bij
ongeluk verwond, vervangen moest. Zijn houding in dien hachelijken tijd is die van
een braaf, vroom man. Een nieuwe zending van Pieter de Groot naar Lodewijk XIV
keurde hij hoogelijk af en sprak als zijn meening uit, dat men moedig in den strijd
moest volharden en ‘de uytcomst van Godt verwachten’. Het hooge gevoel van zijn
ambtswaardigheid begeeft hem geen oogenblik. Als begin Juni 1672 een koperslager,
Govert Out-
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vorst, de burgemeesterskamer binnendringt en aan Hooft vraagt, hoe
burgemeesteren het met de stad voorhebben, stelt B. voor den oproermaker met
‘corte expeditie’ te laten ophangen! Als een vergadering van malcontenten bijeen
op de Kloveniersdoelen besloten heeft vier van hen af te vaardigen om hun grieven
aan de overheid bekend te maken, spreekt B. in de schepenbank als zijn gevoelen
uit, dat men die vier moet gevangen nemen om crimineelijk tegen hen te
procedeeren. Men wachtte zich om in dien geest te handelen. Op 17 Juli 72 verschijnt
de adelborst van het witte vendel, procureur Molengraaf, om in de schepenbank te
pleiten. Deze is echter niet met een witte maar met een oranjesjerp getooid, die hij
op voorstel van den president moet afdoen, daar het een sub-altern officier niet
paste in krijgsgewaadte pleiten. Het was echter niet de sjerp zelve, maar wel de
kleur, die hun een doorn in het oog was. Geen wonder dat de volkswoede zich ook
tegen hem keerde en dreigde met plundering van zijn huis; voor molestaties op
straat bleef hij alsnog door zijn escorte van dienaars gevrijwaard. Nog op 24 Aug.
is hij tegen het voorstel der burgemeesteren om gezamenlijk af te treden als
hebbende de regeering het vertrouwen des volks verloren. Hij oordeelde den tijd
daartoe nog niet gekomen. Toch was het einde nabij; begin September verzette de
stadhouder ook hier de wet. Per brief deelde deze mede, welke heeren uit de
regeering ontslagen waren. Het nageslacht heeft bij dat ontslag veel verloren. Met
ongelooflijke nauwkeurigheid heeft B. gedurende zijn ambtelijke loopbaan al het
verhandelde in de regeeringscolleges, alles wat hem ter oore kwam, al hetgeen
achter de schermen plaats vond, op papier gebracht. Zijn nagelaten zware folianten
manuscripten leggen nog altijd getuigenis af van zijn groote werkzaamheid, speurzin
en opmerkingsgave. Dit geschrift De regeeringe van Amsterdam soo in 't civiel als
crimineel en militaire bewijst, hoezeer deze koopman-regent opging in de
regeeringsaangelegenheden dier dagen. Zijn groote belezenheid in de rechtsgeleerde
literatuur van zijn tijd komt er duidelijk in aan het licht, niet minder ook zijn kennis
der historie, wat uit tal van aanhalingen uit bekende auteurs, vreemde zoowel als
nederlandsche, blijkt. A i t z e m a 's Saken van staet en oorlogh en diens Herstelde
Leeuw (zie dl. IV, kol. 17) heeft hij grondig bestudeerd.
Zijn otium als amsterdamsch regent heeft hij besteed aan het completeeren, zoo
goed en zoo kwaad het ging, van zijn geschriften. Al was hij uit het stadsbestuur,
toch beschikte hij nog over relaties, die hem in staat stelden het merkwaardige der
jaren na 72 er aan toe te voegen, al werden zijn notities er wel schaarscher op. Het
belangrijke Concept van eenigheid (1676) is er nog in opgenomen. Aldus werd
genoemd de door Valckenier ontworpen vaste regeling voor het bekleeden der
regeeringsambten. Reeds in 1667 had deze zijn plan te berde gebracht; in 76 kwam
hij erop terug. Het gaf aanleiding tot een hevigen twist tusschen Geelvinck en den
ontwerper, waarbij ook Hooft en Vlooswijk zich als felle tegenstanders van het
concept deden kennen. Dank zij de bemiddeling van Cloeck en Hudde kwam een
verzoening tot stand en trad deze regeling toch in werking.
Zijn kerkelijke denkbeelden waren allesbehalve van calvinistischen aard. Hij was
een arminiaan, die soms ruiterlijk voor zijn vrij libertijnsche gevoelens uitkwam, wat
hem zelfs nog eens op een berisping van burgemeesteren te staan gekomen is. In
verscheidene der door hemzelf beschreven rechtszaken geeft hij als schepen blijk
van zijn vrijzinnigheid.
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De eerste geschiedschrijver, die zijn verzameling aanteekeningen gekend en benut
heeft, is Jan Wagenaar. Deze heeft er hier en daar iets aan ontleend. Zij bleef in
het voortdurend bezit van B.'s nakomelingen. Uit een brief van 14 Juni 1817 aan
koning Willem I blijkt, dat een mejuffrouw E.J.D. Baart, eenig overgebleven dochter
van Mr. Cornelis B., in leven raad en president-schepen van Haarlem en van
moederszijde een afstammeling van Bontemantel, de collectie aanbiedt aan het rijk.
Na haar overlijden werden de 26 deelen in 16 banden verkocht aan particulieren,
waarschijnlijk op last van jhr. Beeldsnijder, die in 1838 bezitter der heele verzameling
was. Dan verdwijnt ze uit het oog, tot in 1863 Dr. P. Scheltema (zie deel II, kol. 1278)
in zijn Aemstel's Oudheid meedeelt, dat hem daarbij te stade gekomen zijn de 13
deelen aanteekeningen van B., toen in het bezit van den heer Isaac Meulman (zie
deel II, kol. 909). Er ontbraken dus drie dln. De rest kwam (1869) gelukkig door
aankoop in het gem. arch. van de hoofdstad. Zoo goed als geheel verloren gegaan
zijn de 2 dln. met aanteekeningen over de W.I.C. en een der twee, getiteld
‘Merkwaardige stukken’. Het verlies dier twee is wel te betreuren, daar de
geschiedenis van dit handelslichaam slechts zoo fragmentarisch bekend is. Het
ontegenzeglijk voornaamste gedeelte zijner collectie vormen de 3 dln. Resolutiën
Raad, behelzende al hetgeen in de vroedschap van Amsterdam tusschen 1653 en
72 is voorgevallen; na geëxcuseerd te zijn is hij nog tot 1686 hiermee voortgegaan.
Zijn Annotatiën A, B, C, D zijn van belang voor de kennis der rechtszaken,
voorgevallen in de lagere rechtbanken en het college van schepenen. Talrijke platen,
portretten, kaarten enz. zijn helaas spoorloos verdwenen. Het vele, dat er gelukkig
nog over is, doet hem kennen als een eerlijk, nauwkeurig geschiedschrijver, die bij
alles, zelfs bij mededeelingen van ondergeschikt belang, nooit in gebreke blijft
zegsman en datum te vermelden. De literatuur en de schilderkunst van zijn tijd gaat
hij stilzwijgend voorbij; evenmin teekent hij iets van zijn eigen zaken op.
Over de voor het tijdperk der de Witten en het jaar 72 zoo belangrijke collectie
zwijgen Kluit, van Wijn, Bilderdijk en Tijdeman geheel. Eerst nadat jhr. Ger. Joh.
Beeldsnijder van Voshol (1791-1853) er bezitter van geworden was, hebben Dodt
van Flensburg (zie deel IV, kol. 509), van Sypesteyn en de Bordes er een en ander
aan ontleend. Eenmaal in Amsterdam's bezit, hebben behalve genoemde archivaris,
ook A.W. K r o o n voor zijn Johan de Witt contra Oranje (1868) en Amsterdam in
1672 (1888) en eveneens J.F. Gebhard Jr. voor zijn uitvoerig artikel in Nijh. Bijdr.
X, Amsterdamsche aanteekeningen uit 1672 ervan gebruik gemaakt. Het door
laatstgenoemde gekoesterde, doch niet tot uit voering gekomen voornemen ze te
publiceeren, is in onzen tijd door G.W. K e r n k a m p verwezenlijkt. Bontemantel's
levensarbeid is door hem geordend, geschift en verrijkt met een uitvoerige studie
over den schrijver als inleiding. Nadat deze uitgever er op gewezen had hoe zeer
een auteur ‘die het maatschappelijk leven van de 17de eeuw in den vorm van
vertellingen of historische novellen ons voor oogen wilde brengen, hier een schat
van gegevens zou vinden’, maakte F.A. B u y s (F a b i u s ) van dezen wenk gebruik
voor zijn In de dagen voor Lichtmis, een romantisch verhaal (feuilleton in het N. v.d.
D., Febr. 1898).
Zijn familienaam dankt hij hoogst waarschijnlijk aan den naam van het huis, waarin
oorspronkelijk een pelletier of bontwerker had gewoond, hetgeen volstrekt niet
bewijst, dat de latere bewoners, die
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zich naar het huis noemden, ook dit bedrijf hebben uitgeoefend.
Hij huwde op 5 Juli 1646 met M a r i a S n o e c k , dochter van Aegidius S. (zie dit
deel) en van W i j n t j e v a n B r o n c k h o r s t . Uit dezen echt sproten elf kinderen,
de oudste zoon H e n d r i k (geb. 1647) werd luitenant der schutterij. Noch hij noch
zijn broers hebben magistraatsambten bekleed, waarschijnlijk wegens de veranderde
politieke constellatie na 1672. Eén zijner dochters, A l e t t a , huwde op 20-jarigen
leeftijd in 1673 met A l b e r t P a u w heer van Schalkwijk, zoon van Reinier, baljuw
van Amstelland, en kleinzoon van den raadpensionaris Adriaan Reiniersz., heer
van Heemstede. Na den dood van haar man hertrouwde zij met W i l h e l m u s
M e t t i n g a , gedeputeerde der stad Embden naar het College van Oost-Friesland,
tevens raad en rekenmeester aldaar.
Een erg verminkt schutterstuk (1639) van Nicolaas Eliasz. Pickenoy vertoont hem
als schutter. Het is daarop echter niet mogelijk te onderscheiden welke figuur B.
voorstelt.
Zie: K e r n k a m p , De regeeringe van Amsterdam soo in 't civiel als crimineel en
militaire (1653-1672) ontworpen door Hans Bontemantel I-II, uitg. van het Hist. Gen.
('s Gravenh. 1897).
Bartelds

[Boot, Justus]
BOOT (Justus), geb. te Edam, 16 Aug. 1739, overl. 9 Nov. 1793, zoon van Mr.
H e r m a n n u s , secr. en schepen te Edam, ontvanger der gemeenelandsmiddelen
en van de convooien en licenten, en van R e y n o u t j e L e o n i n u s .
Hij behoorde tot een edamsche familie, die in het midden der 17e eeuw aldaar
uit Harderwijk was komen wonen. In zeedienst getreden, werd hij 5 Mei 1763 tot
kapitein benoemd. Als zoodanig voerde hij in 1781 het bevel over de ‘Beverwijk’
met 56 stukken geschut en bevond zich onder het eskader, dat in de westind.
wateren kruiste, toen de vierde engelsche oorlog uitbrak. Een engelsche kaper, die
in de nabijheid van het eiland Curaçao zwierf, werd door Boot veroverd; hij deed er
een deel van zijn manschappen op overgaan, heesch de hollandsche vlag en
vertrouwde het bevel aan zijn luitenant de Richemont toe, met last het eiland om te
varen ten einde het tegen een onverhoedschen aanval der Engelschen te beveiligen.
In het volgend jaar met twee schepen in de haven van Curaçao liggende, was hij
de eerste der zich daar bevindende kapiteins, die zich gereed maakte om den hoeker
‘de Vrouw Machtelyne’, gecommandeerd door Christiaan Geerman, te hulp te komen,
toen dit vaartuig door het engelsche fregat de ‘Diamant’, kapitein Parker, werd
aangevallen. Hij werd echter in dit voornemen verhinderd door den schout-bij-nacht
Hendrik Rietveld, wiens schip ‘Nassau’ hem dwars in den weg schoot.
Van 1785 tot 1787 verving hij den schout-bij-nacht van Kinsbergen in het bevel
over het Middell.zeeeskader en bezocht in 1786 Malta om den grootmeester namens
de Staten te begroeten en hem een geschenk aan te bieden (zie het oorspronkelijke
Rapport of journal van den kapitein J.B. wegens zijne reize en commandement over
's lands eskader in de Midd.zee, beginnende met den 4 den Mei 1785 en eindigende
op den 12en Maart 1787 en zijn brieven aan den griffier van H.H. Mog., beide op
het rijksarch.; óók De derde Reize naar de Midd.zee, door C. de Jong, als kapitein
het bevel voerende over 's lands kotter ‘de Brak’, 1e deel). Van den grootmeester
van Malta, prins Emanuel de Rohan, ontving hij 24 Maart 1786 een gouden met
juweelen ingelegde snuifdoos met in het midden het geschilderde miniatuur-portret
van den schenker, benevens nog een gouden, rijk
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met diamanten en robijnen bezetten ponjaard. Aan dezen laatsten was een heele
geschiedenis verbonden, medegedeeld in Ned. Leeuw. Snuifdoos en ponjaard zijn
nog heden in het bezit van mevrouw Boot-de Wit te Heemstede. Een houten model
van Boot's schip ‘De Overrijssel’ van 68 stukken, wordt in Edam's museum bewaard.
Hij werd in 1788 bevorderd tot schoutbij-nacht, daarna tot vice-admiraal van Holland
en West-Friesland, testeerde 8 Oct. 1793 te Edam voor notaris Pieter Kerk, sloeg
9 Nov. 1793 van zijn schip ‘Utrecht’ in de Noordzee over boord en verdronk (zie
hierover Ned. Leeuw).
Hij was als commandeur 3 Nov. 1761 te Edam gehuwd met M a r g a r e t h a
C l o r i b u s , geb. te Edam 13 April 1745, er overl. 6 Jan. 1788, dochter van
A b r a h a m , zijdefabrikant, en van C o r n e l i a T e e n g s . Uit dit huwelijk sproten
5 kinderen, waarvan J a c o b B. den stam voortzette. Een dochter C o r n e l i a
(1770-1831) was eerst met W i l l i a m P o n t , daarna met Mr. L u b . C o r n . v.
B o m m e l (beiden burgemeester van Edam) en ten derde met D a n i ë l P i e t e r
H o f m e y s t e r gehuwd. Een andere dochter, R e y n a B o o t huwde met P i e t e r
P o n t . De nakomelingen van Justus Boot bekleeden nog thans in de Zaanstreek
in den houthandel een vooraanstaande plaats.
Zie: Vervolg op Wagenaar III, 270; S t u a r t , Vaderl. Hist. IV, 109, 110;
T e e n s t r a , De W. Ind. Eilanden II, 64-67; d e J o n g e , Ned. Zeew. V, 529, VIa,
162, 394; Mdbl. Ned. Leeuw XL, 81, 121, XLI, 39, 40, vooral: XLV, 309-311;
V o r s t e r m a n v. O y e n , Stamen Wapenb. III, 29.
Regt

[Bor, Livinus]
BOR (Livinus), geb. te Leiden waarschijnlijk omstreeks 1621, overl. op Ambon 5
Jan. 1669. Zijn geboortejaar is onzeker, daar de doopboeken ter plaatse eerst van
1620 dagteekenen. Zijn verwantschap met den bekenden historicus Pieter Bor staat
evenmin vast (dl. VI, kol. 160). Deze eenige hollandsch-indische geschiedschrijver,
dien wij in de 17de eeuw gehad hebben, trad in 1639 als adelborst in dienst der
O.I.C., die hem aanstelde tot assistent op Ternate. Hij had het wel beter kunnen
treffen, want zijn chef, de gouverneur Wouter Serroyen, zond hem reeds midden
1645 naar Batavia terug als zijnde traag en vol ondeugden. De waarheid was, dat
S. zich door vele knoeicrijen kenmerkte en hij in hem een lastigen dwarskijker kreeg.
Toch veroorzaakte die ongunstige conduitestaat eenige stagnatie in zijn bevordering,
want in 1650 komt hij nog als assistent op Ambon voor, waar toen gouverneur was
de bekende Arnold de Vlaming van Outshoorn (dl. VII, kol. 1265). Met hem maakte
hij de reis naar Batavia; kort na aankomst werd hij tot den rang van onderkoopman
bevorderd. Toen bij res. van 11 Nov. 1650 besloten was de V.v.O. als superintendent
naar Ternate, Ambon en Banda te zenden ter beteugeling van den opstand aldaar,
veroorzaakt door de strenge handhaving van het monopolie der Compagnie, werd
hij tot diens secretaris benoemd. De Ternatanen, wier sultan spoedig onderworpen
was, baarden hem geen moeilijkheden, maar de Ambonneezen hielden den strijd
vol (1651-56), die ten slotte door de V.v.O. met ijzeren hand is onderdrukt. Een
nauwkeurig verhaal van alles wat hij in die jaren tot midden 1657 heeft gezien en
gehoord, stelde Bor te Batavia te boek, dat het licht heeft gezien onder den titel
Amboinsche oorlogen door A. de V. van O. als superintendent van de oostersche
gewesten oorloghaftig ten einde gebraght (Delft 1663), opgeluisterd met de gebrui-
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kelijke lofdichten door A. Raeff en A. Bon en met een opdracht aan Cornelis de
V.v.O., burgemeester van Amsterdam. Het boek is geheel in den stijl van Hooft en
kenmerkt zich door opvallend weinig jaartallen en datums. Het is eenigszins
twijfelachtig of deze indische auteur de leus van zijn beroemden naamgenoot tot
de zijne gemaakt heeft en bij het opstellen van zijn relaas steeds gedachtig was
aan diens woorden: ‘dese wet is den histori-schrijveren gegeven, datse niet valsch
seggen noch schrijven mogen, noch oock de waerheydt verswijghen’. Daartoe ademt
toch het boek te veel doorloopende bewondering voor den niets ontzienden dictator.
Op 24 Mei 56 verlieten de V.v.O. en Bor het onderworpen Amboina en zeilden naar
Batavia, dat ze 14 Aug. 56 bereikten. Hij voer Juli 61 in den rang van luitenant als
fiscaal op de vloot van Jacob Caeuw naar Formosa, die echter het verlies van dat
eiland niet heeft kunnen verhoeden. Omstreeks 62 was hij vermoedelijk weer in
Batavia terug, vanwaar hij in 63 naar Ambon is gedirigeerd. In 64 wordt hij er vermeld
als luitenant en secretaris bij provisie. Een jaar later vroeg hij ontslag uit den dienst
der compagnie, welke hem toestond als ambteloos burger daar te blijven wonen.
Hij was gehuwd met C e c i l i a S u a r e z van Bengalen. Bijzonder gelukkig schijnt
het huwelijk niet geweest te zijn; hij wist althans in 1663 voor haar een plaats in het
spinhuis te krijgen. Zoo heel moeilijk was zulks toen niet. Het gebruikelijke
voorwendsel ‘harde huysregering’, m.a.w. door haar bedreven slavenmishandeling,
heeft hij daartoe waarschijnlijk te baat genomen. Zij schijnt zich daar volstrekt niet
ongelukkig gevoeld te hebben. Toen Bor weer naar Ambon zou gaan en haar mee
wou nemen, kreeg hij ten antwoord: ‘Liever levenslang in het spinhuis’.
Zie: B o r , Amboinsche oorlogen enz. (Delft 1663); V a l e n t i j n , Oud en Nieuw
O. Ind. II; Daghregisters van 1644, 45, 61, 64 en 65; R o u f f a e r in Encycl. voor
Ned. Ind.; d e H a a n , Oud Batavia I, 294 (Batavia 1922).
Bartelds

[Borcht, Michael van der]
BORCHT (Michael v a n d e r ) of v a n d e n B u r c h , kanunnik-regulier van
Groenendaal, klooster van Windesheim bij Brussel, overl. 12 Oct. 1727 te
Huldenbergh. Hij verbleef 1717 te Waalwijk als rector van het nonnenklooster
Nazareth, dat oogluikend aldaar in stand bleef tot 1733, toen het een toevlucht
moest zoeken in Antwerpen. Juni 1720 reisde pater Michael naar den Haag om de
zaak der zusters te behandelen, welke 12 Juni moest voorkomen voor den Raad
van Brabant. Hij is ook een tijd rector geweest van het nonnenklooster Sion te
Vilvoorden, dat daarheen uitgeweken was van den Windmolenberg te 's
Hertogenbosch. 1721 was M. v.d. B. pastoor te Huldenbergh (Brab.), parochie van
zijn klooster, waar hij overleed na een pastoraat van zeven jaar.
Hij wordt niet vermeld onder de rectoren van Nazareth bij S c h u t j e s , Gesch.
bisdom den Bosch.
Zie: Nécrol. de Groenendaal in Annales acad. d'archéol. (Anvers 1854) XI, 294;
Bijdr. gesch. Brabant IV, 109; Bossche Bijdragen II (1918), 228, 229.
Fruytier

[Borman, Charles Henri Mathieu de]
BORMAN (Charles Henri Mathieu d e ), ged. te Bree (België) 3 April 1730, overl. te
Heythuysen 11 Nov. 1791, zoon van G u i l l e a u m e F r é d e r i c en van M a r i e
A n n e S t r e i g n a r t , licentiaat in de rechten, schepen van Bree, luitenant-drossaard
van het graafschap Horn, werd 8 Sept. 1759 benoemd tot meier van Heythuysen
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van Thorn, waartegen het kapittel protesteerde, als zijnde in strijd met artikel 2 van
het thornsche landrecht; hij was raad van genoemde abdis, door haar 28 Juli 1778
benoemd tot meier van Neeroeteren. Sedert 1760 was hij meier van Heel en
grootmeier van het graafschap Horn. Hij woonde eerst op het kasteel van Horn (bij
Roermond) en vervolgens sedert 1758 te Heythuysen op het goed ‘de Kreppel’, en
was te Horn 23 Januari 1751 gehuwd met M a r i e E l i s a b e t h d e J e a n f i l s
(geb. op het kasteel aldaar 31 Juli 1722, overl. te Heythuysen 2 Oct. 1791), dochter
van F r a n ç o i s , kapitein in dienst van den prinsbisschop van Luik, en van M a r i e
M a d e l e i n e M a g h i n . Uit zijn huwelijk werden 5 kinderen geboren o.a.
F r a n ç o i s F r é d e r i c C h a r l e s (ged. te Horn 13 Oct. 1752, was leerling aan
het luiksche collegie te Leuven, priester, beneficiant van de altaren van St. Joannes
Baptista en St. Lambertus te Thorn 1778-94, waar hij overleed).
Zie: J o s e p h H a b e t s e n A . J . A . F l a m e n t , De archieven van het kapittel
der vorstelijke rijksabdij Thorn II, 163, 228, 235, 283, 284, 361, 390, 397; C a m i l l e
d e B o r m a n , Le libre d'or de la famille De Borman.
Verzijl

[Borrius, Johannes]
BORRIUS (Johannes), B o o r , priester, geb. te Amsterdam, was 1573 Simon Alewijn
opgevolgd als pastoor der Oude kerk te Amsterdam (Bijdr. Haarl. XXIV, 94). Hij
werd met de andere geestelijken uit de stad verjaagd en vond een verblijf in het
land van Kleef. De kerkmeesters van de St.-Andrieskerk te Antwerpen schreven
hem 1591 om de plaats te komen innemen van hun overleden pastoor. Hij
aanvaardde dit aanbod en werd met instemming van deken en kapittel van O.L.
Vrouwekerk benoemd. Onder zijn bestuur werd de St. Andrieskerk, welke tijdens
de calvinistische overheersching van alle sieraden en kunstwerken beroofd was,
verrijkt met nieuwe altaren, beelden en schilderijen vnl. van Otto van Veen.
Pastoor Joh. Boor overleed 20 of 21 Jan. 1604, oud 63 jaar. Hij werd begraven
in den grooten beuk der kerk. Bij zijn graf werd zijn portret opgehangen. V i s s c h e r s
en Hist. episc. Harlem. 15 vermelden zijn grafschrift. Borrius stichtte een jaargetij
met brooduitdeeling aan 13 armen veertienmaal per jaar.
Zie: V i s s c h e r s , Geschiedenis van de St. Andrieskerk te Antwerpen I, 58, 79-80;
Batavia Sacra, II, 399; Bijdr. bisdom Haarlem XXIV, 94.
Fruytier

[Borselen, Johannes van]
BORSELEN (Johannes v a n ), of d e B o r s a l i a , priester, van het bisdom Utrecht,
magister artium, doctor in de rechten, overleed als kanunnik van St. Salvator te
Utrecht, 12 Maart 1365. 14 Febr. 1335 wordt door den Paus voor den clericus van
Utrecht Johannes, zoon van Johannes, van Borsalia, magister artium enlicentiaat
in de rechten, een kanunnikdij gereserveerd in St. Salvator te Utrecht. Hij bezat
reeds een kapelanij in de kerk Terwijck op het eiland Borselen. Hij is wel dezelfde
als bovengenoemde doctor in de rechten, die 7 Nov. 1355 een kanunnikdij vroeg
en verkreeg in Sint Donaas te Brugge. Hij komt volgens F o p p e n s Compendium
chronologicum 149 voor als kanunnik 1360-64. Bij deze aanvrage bezat hij reeds
een kanunnikdij met prebende te Utrecht, een kapelanie in de parochiekerk te Goes
en het pastoraat te Kloetingen, dat 1342 nog in bezit was van Petrus de Haye. Deze
laatste beneficies doen denken, dat J.v.B. tot de adellijke zeeuwsche familie van
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te deelen aan de kanunniken van St. Salvator, die na de jaarlijksche mis en vigiliën
zijn graf zouden bezoeken. Ook 20 April en 20 Juli en elke maand XII kalendas werd
zijn gedachtenis gehouden met uitdeeling van een zekere som aan de kanunniken
en de vermelding in het necrologium.
Zie: B e r l i ė r e , Suppliques d' Innocent VI (Rome 1911) no. 712; d e z ., Suppliques
de Clément V, 272; B r o m , Bullarium Traject., no. 905; Archief aartsb. Utrecht X,
4 en vv., XI, XII; M a t t h a e u s , Fund. et fata eccl. (Utr. 1704), 82.
Fruytier

[Bos, Cornelis]
BOS (Cornelis), ook wel B u s , B o s c h , B o i s s e n s of S y l v i u s genoemd, graveur
en kunsthandelaar, werd vermoedelijk in 1506, volgens anderen in 1508 of 1510 te
's Hertogenbosch geboren. Hij ging op jeugdigen leeftijd naar Italië en werkte bij
Marco van Ravenna of Aeneas Vico. Van af 1530 was hij in Rome als figuursnijder
werkzaamen sedert het einde der jaren 30 als ornamentmeester. C. Floris en Colijn
hebben den grotesken ornamentvorm waarschijnlijk in Rome van hem overgenomen.
In 1564 leefde hij nog. Zijn prenten zijn gedateerd van 1530-64. Een houtsnede in
kleuren, voorstellende den toren van Fortuin, schrijft Max Lehrs aan hem toe. Van
de prenten door Bos gegraveerd zijn de voornaamste: de Israëlieten de ark des
Verbonds door den Jordaan dragend, naar Giov. da Udine (4 bladen), de
Bergprediking, de Afgunst, de Wijsheid en de Gerechtigheid, de Dood een monnik
overvallend, de Bruiloftdansers (13 bladen), Venus in de werkplaats van Vulcanus
naar M. van Heemskerk. Verder maakte Bos een reeks voorstellingen uit het Nieuwe
en Oude Testament o.a. naar Rafael, F. Floris, M. Coxie, M.v. Heemskerk;
mythologische voorstellingen als de Leda naar Michel Angelo, triomf van Bacchus
naar Giulio Romano, val der Giganten naar denz., strijd tusschen Centauren en
Lapiten bij de bruiloft van Hippodamia naar Luc. Penni, Venus en Adonis naar
Tiziaan; verder allegorische voorstellingen en voorstellingen uit het dagelijksche
leven als het concert naar Maarten van Heemskerk; en een reeks ornamenten o.a.
grotesken. Volgens van Mander heeft C. Bos die prent uit de reeks voorstellingen
van het leven van den ‘Keizer’ door M. van Heemskerk gemaakt, welke voorstelt
het gevangennemen van den koning van Frankrijk
Misschien zijn de twee teekeningen, karyatiden voorstellende, en zich bevindende
in de bibliotheek van Christ Church te Oxford van de hand van Corn. Bos.
Zie: T h i e m e -B e c k e r , Allgem. Künstlerlexikon IV, 386; G.K. N a g l e r , A.
A n d r e s e n e n C. C l a u s z , Die Monogrammisten (München 1871-79) I, 2291,
2315, 2316, II no. 480; Ch. B l a n c , Manuel de l'amateur d'estampes (Paris,
1854-90); Jahrb. Preuss. Kunstsamml. III, 159, opm., 217-219 (M. Lehrs); Rep. für
Kunstwissenschaft IX, 361; A. P i n c h a r t , Arch. des Arts etc. (Gand 1863) II, 1;
G u i l m a r d , Les maîtres ornem. (1881), 476-77; Kat. d. Berliner
Ornamentstichsamml. (1894); A.v. W u r z b a c h , Niederl. Künstlertlexikon I, 144-45;
v a n d e r K e l l e n , Aanteekeningen Rijks Prentenkabinet te Amsterdam; P.
B u s c h m a n n in Burlington Mag. (1916) XXIX, 325; Drawings by C. Bos and C.
Floris; R. H e d i c k e , Corn. Floris und die Florisdecoration (Berlin 1913), 13, 19,
293, 295 vlg., 305; E.W. Moes, Aanteekeningen Rijks Prentenkabinet te Amsterdam,
afd. prenten; A.M. H i n d , A short History of engraving and etching (London 1911),
352.
J.M. Blok
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[Bos, Joannes]
BOS (Joannes), geb. te Leiden 2 Maart 1830, overl. te Rotterdam 4 Maart 1895,
deed zijn studiën aan de seminaries van Hageveld en Warmond en werd 5 Aug.
1855 priester. Een jaar later benoemde men hem tot kapelaan aan de roomsche
Sint Laurenskerk te Rotterdam, welk ambt hij tien jaren lang heeft vervuld. Als
kanselredenaar trok hij de bijzondere aandacht; zijn conferenties over den Syllabus
werden misschien door evenveel Protestanten als Katholieken gevolgd. Aan
eerstgenoemden behaagde vooral de kalme en duidelijke betoogtrant. Zijn aanzien
in Rotterdam steeg vooral sinds hij in 1866 tot rector van de weeshuizen werd
aangesteld, wat hij tot zijn dood, nagenoeg dertig jaren, is gebleven. Om wille van
zijn werkzaamheid, toen aan den dag gelegd, mogen wij hem zonder overdrijving
den emancipator noemen der rotterdamsche katholieken. Groot aandeel had hij
vooreerst in het oprichten eener R.-K. kiesvereeniging ‘de Grondwet’. Dan ook in
de stichting eener Leesvereeniging onder zijn geloofsgenooten. En slechts eenige
jaren later kwam op zijn initiatief de ‘Rotterdamsche vereeniging voor Katholiek
onderwijs’ tot stand. Ten slotte gaf hij ook den stoot aan het oprichten van De
Maasbode, welke oorspronkelijk slechts drie malen in de week verscheen. Zelf was
hij de hoofdredacteur van dat blad, maar schreef weinig daarin; als redacteur trad
op J.W. T h o m p s o n , te voren onderwijzer, een man van talent en toewijding, die
van 1868 tot 1898 die courant heeft geredigeerd. Bij gelegenheid van zijn
vijf-en-twintigjarig priesterfeest werd B. eere-kamerheer van den Paus. Een groote
liefde voor literatuur bezittend, vooral wat de fransche letteren betrof, kocht hij
geregeld aan hetgeen er belangrijks op dat gebied verscheen. Deze schat van
boeken werd door hem vermaakt aan het seminarie Hageveld, thans bij Heemstede.
Van hem: een brochure over de Doodstraf; een andere over De toekomst van
Europa en drie artikelen in De Katholiek (jaarg. 1874 en 1875).
Zijn portret is gegraveerd door P.J. Arendzen.
Hensen

[Bosch, Daniel Willem]
BOSCH (Daniel Willem) of B o s , karmeliet der oude orde, droeg den kloosternaam
Daniel a Sancto Petro, geb. te Brussel 1646, overl. aldaar 8 Dec. 1719. Zijn vader
P.B. was van een aanzienlijke familie van 's Hertogenbosch, die zich na 1629 te
Brussel gevestigd had. Daniel trad op 18-jarigen leeftijd in het klooster van den
karmel te Brussel en legde 10 Mrt. 1665 in het klooster te Mechelen degeloften af.
Na eenige jaren als prediker in het Zuiden werkzaam geweest te zijn, werd hij
missionaris in den Haag als kapelaan van den gezant van Spanje, Franc. de Sousa
Pacheco, die bij den successieoorlog alleen Portugal vertegenwoordigde. De
kapelaans waren tevens missionarissen voor de Katholieken van den Haag en
genoten onder de hooge bescherming van den gezant veel vrijheid. 1684 was hij
reeds in den Haag, Bijdr. Haarlem XXXIV, 168. 4 Juli 1703 bezocht P. Daniel Bosch
zijn zieken medebroeder P. Snaters te Amersfoort en meldde zich bij den schout
der stad. Waarschijnlijk kwam hij om de opvolging der statie te verzekeren. Op 27
Juli werd hij bij den schout verzocht en verraderlijk gevangen genomen. 23 Aug.
werd hij ontslagen. In den Haag had de kapel van den gezant een buitengewonen
toeloop ook van de Katholieken buiten de stad, vooral toen verschillende geestelijken
zich openlijk aan de zijde schaarden der priesters, die de leer van Jansenius
steunden en verspreidden. De Staten, die hun partij opgenomen hadden, spraken
tegen verschillende priesters een banvonnis uit. Ook de gezant van Portugal
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werd gewezen op de ‘oproerige conduiten’ van zijn kapelaans Willem Bos en Augiers
(dl. VII, kol. 48), 17 Mrt. 1706. Dit bestond hierin, dat zij overal in den Haag en
omstreken de Katholieken bijstonden tot groote ergernis der oud-Katholieke partij,
1709. Toen de Staten verboden den door den Paus benoemden bestuurder der
Missie, A. Damen, te erkennen, verklaarde Daniel Bos, carmeliet, zich te voegen
naar de orde der HEdgr. Mog. Met recht mag men aan deze mededeeling van v.
Heussen twijfelen, want zijn collega der spaansche kapel, P. v.d. Beek, schreef een
krachtig protest, toen men van hem hetzelfde beweerd en verteld had (Bijdr. Haarlem
X, 383). Zoolang de gezant leefde, waren zijn kapelaans onder bescherming. Na
zijn dood moest de kapel gesloten worden, 1710, en werden de kapelaans uit Holland
verbannen. Pater Bosch was reeds bij den nieuwen gezant, den graaf de Tarouca,
1710, in de Lange Houtstraat gaan wonen, blijkens het doopboek, dat hij nieuw
aanlegde.
Hij keerde half verlamd naar zijn klooster te Brussel weer en overleed aldaar
ongeveer 73 jaar oud. Hij gaf een werk uit: Paranymphus celestis sive salutatio
angelica novemdialibus sermonibus exposita. Accessit sermo ab eodem Gandavi,
Deo exorando habitus dum Namurcum a Gallis obsideretur, anno 1692 (Gand 1694)
o

380 blz. 12 . Zonder naam verscheen in den Haag een preek van hem over den
dood van den Zaligmaker Jesus Christus, 1694.
Zie: Bijdragen bisdom Haarlem III, 251; Archief aartsbisd. Utrecht XIV, 5, 6;
P a q u o t , Mémoires ed. fol. III, 53; Biogr. Nat. Belg. II, 734; B o n g a e r t s , De St.
Theresia-kerk weleer de konink. kapel van Spanje ('s Gravenhage 1866) 72, 73.
Fruytier

[Bosch, Hieronymus]
BOSCH (Hieronymus), schilder, werd geboren in 1450 en is overleden te 's
Hertogenbosch in 1516. B. wordt herhaalde malen genoemd in de registers van
O.L.Vr. Broederschap in den Bosch. Voor het eerst in 1488, dan in 1493-94, 1498-99,
1504, 1508-09 en in 1512. Oude schrijvers meenen, dat hij in Spanje is geweest,
maar deze veronderstelling, waarschijnlijk gevolg van de aanwezigheid van vele
zijner schilderijen in Spanje, kan tot nu toe niet worden bevestigd. Over zijn leven
is weinig bekend. Van Mander zegt er niet veel van, Immerzeel heeft de enkele
archivalia behandeld, zelfs zijn naam schijnt op verschillende manieren geschreven
te moeten worden, en geen zijner schilderijen is gedateerd. Een inzicht over het
leven van Bosch kunnen wij ons verder slechts min of meer vormen door de kennis
van de omgeving, waarin hij leefde en door de kennis van zijn schilderijen en hun
geschiedenis.
In het kort kunnen wij hierover iets zeggen: wij hebben kennis te nemen van het
leven in het rijke 's Hertogenbosch met zijn weverijen, zijn messenfabrieken, van
de geschiedenis zijner kerk en vooral ook van de sacramentskapel, waarvoor B.
schilderde; van de mirakelspelen, waarin B. en zijn familie meespeelden, en die zoo
aanleiding waren dat B.'s eerste schilderijen kerkelijke historiebeelden werden. Het
laatste oordeel, dat B. zoo gaarne schilderde, was in dien tijd in den Bosch een veel
besproken en op andere wijze geuit onderwerp. Wat betreft de geschiedenis zijner
schilderijen, hiervan weten wij o.a., dat spaansche veldheeren ze meevoerden als
buit, terwijl Philips II zelf als eenig sieraad in zijn sterfkamer een schilderij van Bosch
had. Guevara, een schrijver, die Bosch zijn tijdgenoot noemt, vertelt in zijn boek
over antieke kunst, dat hij zelf zes schilderijen van Bosch bezat, die echter na zijn
dood in 1571 aan Philips II zijn gekomen. Een aantal andere
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schilderijen kreeg Philips uit het geconfisceerde paleis van Willem van Oranje in
1568. Uit de rekeningen van de O.L.Vr. broederschap van de St. Janskerk te 's
Hertogenbosch weten wij, dat Philips de Schoone het Jongste Gericht bestelde. In
het jaar 1492 werden er glazen voor de St. Janskerk gemaakt door W. Lombarts
naar de teekeningen van H. Bosch. Beroemd werd B. door het Mariaaltaar voor
O.L.Vr. Broederschap van 31 Jan. 1508-09. Hij maakte nog meer schilderijen voor
de St. Janskerk, waarschijnlijk de zes schilderijen, die zich in 1611 nog aldaar
bevonden, maar sedert 1629 er uit verdwenen zijn. In 1512 schildert hij vaandels
voor den Bosch. In 1516 wordt er een verzoeking van St. Antonius genoemd in den
inventaris van Margaretha van Oostenrijk.
H. Bosch is van belang als illustrator en als landschapschilder. Wel is B. in enkele
opzichten decoratief, b.v. wat de toppen zijner boomen betreft en bracht hij daardoor
iets nieuws, maar niet nieuw is hij, wat het landschap verder aangaat. Ouderwetsch
is hij bij figuren door zijn hardheid en het kantige der uitdrukking; vooral de
vrouwelijke figuur weet hij niet goed weer te geven. Hij is geen goed portrettist, zijn
gestalten zijn zeer smal, en zoo goed als alleen van belang is bij hem de uitdrukking
van den omtrek. Bosch is eenzijdig als psycholoog, hij zwelgt in het uitdrukken van
het booze, hij geeft menschen weer met oude koppen, slimheid spreekt uit hun
trekken, de lijnen hunner kleeding zijn niet stijf of gedrongen, doch eng; zijn heiligen
lachen dom. Typeerend voor Bosch is het middeleeuwsche, moraliseerende, het
allegorische en de satyrische fantasie, hierdoor is hij beroemd geworden; Philips II
hield er van. Het waren geen droomen, die hij schilderde, maar het waren als het
ware de gemeenschapsgoederen van het volk, die hij tot uiting bracht; B. vond een
geheel nieuwe reeks van monsters en gedrochten uit.
Waar zijn nu echter B.'s jeugdwerken? Justi heeft er naar gezocht onder de
historische voorstellingen: een jong kunstenaar in de 15de eeuw begon met de
gewone thema's als de aanbidding der drie koningen bijv. Er zijn er drie van Bosch
van omstr. 1470-90; dan was ook geschikt als onderwerp voor een jong kunstenaar
de passievoorstelling, de tooneelachtige vooral. Aan het einde van zijn loopbaan
gekomen, eindigde B. ten slotte met het weergeven van de gezichtsuitdrukking in
enkele koppen. Een speciaal onderwerp van B. is ook de verzoeking van St.
Antonius. Het was geen nieuw thema, maar de manier van weergeven is, van een
kunstzinnig oogpunt gezien, van belang nl. om den vuurgloed op den achtergrond
(ontbreekt slechts op een ‘verzoeking’ in het Prado). Bosch' werk bleef van het begin
tot het einde typisch Hollandsch.
Zijn hoofdwerken zijn: het driedeelig altaar met verzoeking van St. Antonius in
Lissabon, de tuin van de aardsche genoegens, de ‘Hooiwagen’ in het Escoriaal, de
tafelschildering met de zeven hoofdzonden in dezelfde verzameling. Dan kent men
Bosch als zedenschilder in de ‘Blawe Barke’, ‘Blawe Schuite’, en in ‘het Narrenschip’
(in het Rijksmuseum te Amsterdam, te leen uit het Louvre te Parijs); verder als
schilder van den ‘steensnijder’, den ‘goochelaar’, den ‘Verloren Zoon’. Veel van zijn
schilderijen zijn verloren gegaan, vooral die in de manier van Brueghel. Bosch'
werken herinneren aan Geertgen tot St. Jans, aan den Meester der Vrouwelijke
Halffiguren. Zijn werk moet ook grooten invloed in de Nederlanden gehad hebben,
zooals blijkt uit het groot aantal copiėen en navolgingen vooral die van Herry met
de Bles,
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J. Mandijn, P. Huys, G. Mostaert, en dit wordt bevestigd door de literaire bronnen.
Zijn schilderijen worden uitvoerig opgenoemd door Thieme-Becker (zie onder).
Wat de teekeningen betreft, hiervan is vooral in de laatste jaren veel materiaal
gepubliceerd, doch tot nu toe is er nog niet voldoende wetenschappelijk onderzocht,
wat met zekerheid aan Bosch mag worden toegeschreven.
Van Bosch zelf zijn geen prenten bekend. Naar zijn ontwerpen graveerden: P.
v.d. Heyden, A. du Hameel, B. Bos, E. Henne, een onbekend graveur.
Zijn portret is gegraveerd o.a. door Wierix, E. Boulonais, J. Ladmiral, en uitgegeven
door H. Hondius.
Zie: A.v. W u r z b a c h , Niederl. Künstlerlexikon I, 146, II 34; E.W. M o e s ,
Aanteekeningen Rijks Prentenkabinet, afd. schilderijen; W. C o h e n in U.
T h i e m e -B e c k e r , Allgem. Künstlerlexikon IV, 386; P. L a f o n d , H. Bosch, Son
art, son influence, ses disciples (Bruxelles 1914); W. S c h ü r m e y e r , H. Bosch,
57 lichtdrucktafeln (München 1923); La Renaissance (Juni 1927); L. B a l d a s z in
Oesterr. Jahrbuch (1926), 103; F. W i n k l e r , Die altniederl. Malerei (Berlin 1924);
W. B u r g e r , Die Malerei in den Niederlanden 1400-1500 (München 1925); J e l t e s
in Elsevier (1927); Gaz. des Beaux arts (Jan. 1926); M.J. F r i e d l ä n d e r , Geertgen
u. Bosch. Alt. Niederl. Malerei Bd. V (Berlin 1927). Literatuur vindt men ook in tal
van teekeningenpublicaties.
J.M. Blok

[Bosch van Drakestein, jhr. Mr. Frederik Lodewijk Herbert Jan]
BOSCH VAN DRAKESTEIN (jhr. Mr. Frederik Lodewijk Herbert Jan), geb. te Utrecht
17 Dec. 1799, overl. te de Vuursche 8 Juli 1866, was de tweede zoon van Jhr. Mr.
P a u l u s W i l h e l m u s B o s c h v a n D r a k e s t e i n en H e n r i e t t e
Hoffmann.
Hij studeerde te Leuven, en werd advocaat te Amsterdam. Hij werd 6 Aug. 1841
benoemd tot rechter in de arrondissements-rechtbank te Amsterdam.
Op 25 Nov. 1840 werd hij door de ridderschap van Noord-Holland tot lid der
Provinciale Staten dier provincie gekozen. Nadat ingevolge de grondwet van 1848
het kiesrecht uitgebreid en de verkiezing door de ridderschap was afgeschaft, werd
hij 3 Sept. 1850 in het kiesdistrict Amsterdam weder in genoemde Staten gekozen.
Op 1 Oct. d.a.v. volgde zijn verkiezing door zijn medeleden tot lid der Eerste
Kamer.
Op 17 Sept. 1856 werd hij benoemd tot raadsheer in het provinciaal gerechtshof
van Noord-Holland Beide betrekkingen nam hij waar tot zijn overlijden.
Hij huwde 18 Mei 1824 M a r t h a M a r g a r e t h a A n c h e r , geb. 13 Dec. 1806,
overl. 9 Febr. 1875, bij wie hij 2 zonen, waarvan één jong stierf, en een dochter had.
De andere zoon volgt hierna.
Ramaer

[Bosch van Drakestein, jhr. Mr. Paulus Jan]
BOSCH VAN DRAKESTEIN (jhr. Mr. Paulus Jan), geb. te Utrecht 15 Febr. 1825,
overl. te 's Hertogenbosch 25 Mei 1894, was de zoon van Jhr. Mr. F.L.H.J. Bosch
van Drakestein (die voorgaat) en M. Ancher. Hij studeerde aan het athenaeum te
Amsterdam van 1842 tot 1848, en werd ook te Utrecht ingeschreven in 1843, 1847
en 1848. Op 23 Juni 1848 promoveerde hij te Utrecht op een dissertatie, getiteld
De consilio nautica.
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Hij zette zich als advocaat te Amsterdam neder en werd 9 Sept. 1851 tot lid van
den gemeenteraad aldaar gekozen. Op 23 Dec. 1855 werd hij tot rechter in de
arrondissements-rechtbank te Amersfoort benoemd. Op 25 Sept. 1856, op een leef-
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tijd, jonger dan sedert 1814 ooit een gouverneur of een commissaris des Konings
dit hooge ambt bereikte, werd hij als zoodanig in de provincie Noord-Brabant
benoemd. Waarschijnlijk was er toen niemand van meerderen leeftijd en ervaring,
die den roomsch-katholieken godsdienst beleed (het was kort na de April-beweging),
die zich hiervoor beschikbaar stelde. Reeds spoedig bleek, dat een goede keuze
gedaan was. Bosch werkte zich in de vele moeilijke kwestiën, die in deze provincie
aan de orde waren, vooral op waterstaatsgebied, in, en heeft veel invloed gehad
op de totstandkoming der verlegging van den Maasmond. Hij heeft ook het initiatief
genomen tot de uitbreiding van het wegennet van het rijk door den aanleg van een
aantal wegen daartusschen van wege de provincie. Ook zijn gedurende zijn bewind
in Noord-Brabant de tollen op de provinciale wegen afgeschaft, iets, dat op de
rijkswegen en de provinciale wegen buiten Noord-Brabant eerst verscheidene
tientallen jaren later geschied is. Ten einde gelijke baten aan de provincie te
verzekeren, werd een belasting op de paarden ingevoerd. Eindelijk zorgde hij, dat
voor de wagens in Noord-Brabant breede velgen voorgeschreven werden, waardoor
in het bijzonder het bederf der klinkerwegen werd tegengegaan.
Hij huwde 2 Sept. 1852 E l i s a b e t h H e n r i e t t e J o h a n n a B o s c h , geb.
15 Mrt. 1833, overl. 25 Aug. 1884, bij wie hij 2 zonen, waarvan een jong stierf en 5
dochters, van wie 3 jong stierven, had.
Naar aanleiding van het overlijden eener dochter op den leeftijd van 17 jaar, na
eenige jaren gevolgd door dat zijner echtgenoote, heeft hij ter herinnering aan deze
droevige verliezen aan de gemeente 's Hertogenbosch de fondsen vermaakt voor
de stichting van een obelisk op het stationsplein, waarop naar zijn wapen verscheiden
gouden draken zijn aangebracht.
Ramaer

[Boshuysen, Lambertus]
BOSHUYSEN (Lambertus), geb. in 1520, zoon van T h o m a s B., was van 1570
tot 1580 deken van het kapittel der O.L.V. kerk in Breda. Reeds in 1559, nog vóór
zijn priesterwijding, woonde hij daar als notaris, bezat er in 1562 een
kanunniksprebende en was in 1565 biechtvader der norbertinessen in St.
Catharinadal. In 1580 verkreeg hij het rijke pastoreel beneficie van Groot Zundert,
waarvan patroon was Willem van Oranje als heer van Breda. Aan Hendrik Sgrauen,
die eenige jaren vroeger door den Koning tot dat pastoraat was benoemd, gaf hij
het bredasche dekenaat over. Hierom aangeklaagd van simonie en ook van ketterij
wellicht om Oranje's gunst, werd hij door Lindanus, tijdens diens onderzoek op last
van Parma te Breda Juli-November 1581, voor de geestelijke rechtbank gedaagd
en zelfs meerdere weken in verzekerde bewaring gesteld. Hij had de gelegenheid
om uit te wijken naar Thorn onder bescherming der ahdis, en trachtte, in 1585,
hoewel vruchteloos, zijn zundertsche pastorie te ruilen met het beneficie van zekeren
Mr. Reinier Cailen; in 1591 was dat pastoraat nog in zijn bezit. De abdis schonk
hem een beneficie in haar kerk te Thorn, waar hij in December 1598 nog leefde.
Zie: Taxandria XXIII, welke gegevens goed zijn samengevat door prof. H. v.d.
H o e v e n , Bijdr. gesch. Zundert (1920) bl. 161 e.v.; Taxandria XXX (1923), 33 e.v.;
H a b e t s -F l a m e n t , Archieven Thorn II, 38.
Juten

[Botjes, Wildrik]
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BOTJES (Wildrik), geb. te N. Pekela 1814, overl. te Woldendorp, gem. Termunten
17 Mei 1874. Deze uurwerkmaker en goudsmid is de vervaardiger geweest van
twee planetaria, waaraan hij twintig jaren van zijn leven heeft ten beste gegeven.
Het eene bevindt zich nog in het N. van
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ons land, doch loopt niet meer; het andere, nog in beweging, is te vinden te
Kalamazoo in Michigan, Ver. Staten.
Zie: H a v i n g a , Het planetarium van C.J. v.d. Meulen in de N.R. Crt. Av. Bl. B
30 Aug. 1927: Planetarium-boek Eise Eisinga door E H a v i n g a , W.E. v a n W i j k
en J.F.M.G. d'A u m e r i e (Arnhem 1928), blz. 374-377.
Bartelds

[Bourbon, Artur]
BOURBON (Artur) was pastoor te Gouda (1475), opvolger van P e t r u s
d'E n g u e c h i n . En reeds in 1477 komt een opvolger daar als pastoor voor, nl.
A d a m v a n K r a a n l e i d e (Kraamlade). Elke schrijver verklaart het aanzien van
dezen Bourbon, die ook protonotarius apostolicus was, tevens in verband met het
vermaarde geslacht, waartoe hij behoorde. Maar geen enkele weet zijn plaats daarin
toe te lichten. Wel hebben sommigen zich daarmee beziggehouden, maar, voor
zoover ik, alle moeite en inlichtingen elders, o.a. op het Goudsche archief ten spijt,
te weten ben kunnen komen, veel wijzer zijn wij niet geworden dan of sinds Nav.
XXIII (1873), 635, waar gevraagd werd of Artur een telg was uit het vorstelijke huis
Bourbon, wie zijn ouders waren, of hij verwant was aan Louis van Bourbon, neef
van Philips van Bourgondië en in 1452 deken van St. Donaas te Brugge, later
bisschop van Luik, aldaar vermoord in 1482 (door A n s p a c h in Eigen Haard (1888),
106 met een vermoedelijke bevestiging beantwoord). F r u i n in Nav. LII (1902), 206
neemt de verwantschap van de ‘Nederlandsche’ Bourbons met het fransche
koningshuis aan, maar betwijfelt sterk of onze goudsche pastoor aan het fransche
geslacht verwant was, ook op grond van het gevoerde wapen.
Maar des te uitvoeriger zijn de schrijvers over de rol, die Artur ‘consiliarius’ en
‘referendaris’ van Karel den Stoute gespeeld heeft, toen hij Mr. Antonius Hanneton,
deken van St. Donatius te Brugge werd toegevoegd bij diens zending naar deze
gewesten in verband met de opdracht van den bourgondischen hertog, dat alle
goederen der geestelijken, die reeds 60 jaar in hun bezit waren, belastbaar zouden
zijn. In Holland stuitte men op hevig verzet. En met name te Wijk bij Duurstede voor
den utrechtschen bisschop David van Bourgondié sprak hij tot de weerspannigen
woorden, die van een vastberaden karakter blijk gaven. Of deze houding tot
duurzaam succes geleid heeft? De dood van Karel den Stoute heeft hen, die
hardnekkig zich waren blijven beroepen op den paus, voor de gevolgen behoed.
Van Artur Bourbon wordt nog gemeld, dat hij in 1475 het voorrecht, door zijn
voorganger aan de Clarissen geschonken, hernieuwd heeft.
Zie, behalve verschillende jaargangen van Navorscher en Eigen Haard: v a n
H ( e u s s e n ) e n v a n R ( i j n ) , Kerk. Hist. en Outh. II, 487; B o x h o r n , Ned.
Hist. (Leiden 1649), 201; J. W ( a l v i s ) , Beschr. der stad Gouda (Gouda en Leiden
1714); K i s t e n R o y a a r d s , Ned. Archief van Kerk. Gesch. (Leiden 1848) VIII,
211; C.J. d e L a n g e v a n W i j n g a a r d e n , Gesch. der beschr. der stad van
der Goude III (uitg. J.N. Scheltema, Gouda 1879); Bijdr. v.d. Gesch. v.h. Bisdom
Haarlem (1888, 96), 1899, 138.
Kooperberg

[Bourgondië, Adolf van]
BOURGONDIË (Adolf v a n ), heer van Beveren, Veere en Vlissingen, Brouwershaven
en Duiveland, Tournehem, Westkapelle, Domburg en het land van Aggere, geb.
1489 op het slot Sandenburg(h.) (Veere), overl. 7 Dec. 1540 (bij v.d. A a ten onrechte
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24 Dec. 1539) te Beveren, was de zoon van Philips van Bourgondië, heer van
Beveren en Veere (zie art.) en A n n a v. B o r s e l e n .
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Het was na den dood van deze (8 Dec. 1518), dat hij in laatstgenoemde heerlijkheden
werd gehuldigd.
Een uitstekende opvoeding heeft hij van haar ontvangen, zelve een wijze en
ontwikkelde vrouw (t e W a t e r , Oratio.... gentis Borsaliae 1755, 34), die hem, haar
eenigen zoon bij Philips, tot leermeester gaf den schrijver Cornelius Battus, evenals
zijn vader Jacob B. (zie dit deel kol. 57) beiden in briefwisseling met Erasmus, en
mogelijk ook deze zelf, al wordt hij door sommigen niet Adolf, maar diens zoon Max.
(zie art.) toegevoegd. Overigens vernemen wij, na de feestelijkheden bij zijn geboorte,
weinig uit zijn eerste jaren tot 1504, toen hij, 22 Aug., als heer van Vlissingen aldaar
gehuldigd werd. De admiraal, Philips van Bourgondiê, sinds 1517 bisschop van
Utrecht, behoorde tot de getuigen van die handeling, bespoedigd door Anna, er op
bedacht haar eenigen zoon alvast de genoemde heerlijkheden te verzekeren, nadat
haar tweede gemaal, Lodewijk, burggraaf van Montfoort, als heer van Veere
gehuldigd, ook reeds overleden was (in 1505).
Vóór het verwisselen van den admiraalsstaf met den bisschopsmyther was de
eerste van genoemden bastaard Philips overgegaan op hem, Adolf, door toedoen
van koning Karel (1516). Dezen bracht hij als admiraal in 1518 over naar Spanje.
Heel wat minder onheil had bij dezen tocht plaats dan bij dien van 1506 van Philips
van Oostenrijk en Johanna van Arragon, waarbij de toch nog zeer jonge jonker
Adolf, ook in de zeeuwsche kroniek (met den admiraal, den bastaard Philips),
genoemd wordt onder de tegenwoordige edelen. Ja, hij zon toen al niet eens meer
vreemd in dat land zijn; althans men (H e n n e , I, 78) noemt hem (met André de
Burgo) als gezant van eerstgenoemden vorst om diens schoonvader Ferdinand uit
te noodigen het bestuur over Castilië op te geven (1505).
Langer zou hij het bestuur van de nieuwe landvoogdes zijn diensten bewijzen,
die hij ook mede had helpen afhalen te Middelburg bij haar huldiging (uit naam van
haar neef Karel) in Zeeland (1507) en die hij o.m. steunde bij de moeilijkheden,
veroorzaakt door Karel van Gelre, die in de Kempen en Hesbaye viel, in
samenwerking met die van v.d. Marck en de Franschen. Hij behoorde immers tot
de heeren, op wie de gouvernante niet te vergeefs een beroep deed en die zich
begaven naar het hoofdkwartier van den prins van Anhalt te Leuven. Op Adolfs
naam stond het gezantschap, in 1508 afgevaardigd naar Jacobus IV van Schotland
met het doel blijkbaar om door een duurzaam verbond de Schotten, die twee jaar
te voren hun stapel van Brugge naar Veere verlegd hadden, daar te binden. Het
althans voorloopig zichtbare resultaat bestond uit tegengeschenken van Adolfs
eerbewijzen in den vorm van schotsche producten en voor jonker Adolf de ridderorde
van St. Andries. Een andere ridderorde, en wel die van het Gulden Vlies, gewerd
hem kort na de meerderjarigheidsverklaring van prins Karel (5 Jan. 1515), dien hij
hielp huldigen als graaf van Zeeland (Middelburg 22 Mei 1515) en ‘convoyeerde tot
in Holland’ en in wiens Raad hij al terstond gekozen was, o.a. blijkende reeds uit
een stuk van 1 Febr. 1515, een instructie voor de gezanten, belast met
onderhandelen over het huwelijk van Karel van Oostenrijk met Renée van Frankrijk
(l e G l a y , Nég. dipl. II, 37), waarin hij tevens al admiraal genoemd wordt.
Wij zagen boven reeds, dat hij als admiraal en kapitein-generaal van de zee
Philips van Bourgondië in het jaar 1517 was opgevolgd, niet veel later dan nadat
hem, Adolf, behalve de mede reeds vermelde ridderlijke onderscheiding, ook het
groot-

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 8

191
baljuwschap van Henegouwen door den jongen vorst geschonken werd.
De daarop spoedig gevolgde tocht naar Spanje, mede boven reeds vermeld, had
hem wel veel eer, maar ook groote onkosten aangebracht.
Dit geldt ook voor zijn feestelijk binnenhalen te Middelburg niet veel later (1518)
van Karels broeder Ferdinand, kort te voren uit Spanje te Vlissingen aangekomen.
Volgens v. M i e r i s had koning Karel zijn broeder (tegen den zin der Spanjaarden)
hierheen gezonden en het toezicht op den prins den heer van Beveren opgedragen
op aandrang van Chièvres, die dezen gunsteling, welke hem dikwijls hinderlijk was,
van den Koning zocht te verwijderen, ten einde dezen zelf alleen, naar zijn
welgevallen, te besturen.
Als nog in het laatstgenoemde jaar, kort na het uitbreken van een pestziekte,
Anna uit Domburg, waarheen zij daarvoor de wijk had genomen, teruggekeerd,
overlijdt, wordt eenige maanden later de boven reeds besproken huldiging van haar
zoon als heer van Veere, Vlissingen en Brouwershaven te Veere voor het stadhuis
gehouden.
En weldra zien we hem in verschillende van zijn heerlijkheden optreden, regelend
politie en justitie, bouwend ook, vooral ter verfraaiing en versterking van Veere,
zoodat hij over heel Zeeland naam verwierf en ingeroepen werd als
‘vestingbouwkundig ingenieur’ ❘ Gunsten vielen den machtigen heer ten deel van
heel anderen aard en van heel andere zijde, n.l. van koning Christiaan van
Denemarken, die voor zijn heele leven hem en zijn onderzaten vrijheid van allerlei
tollen in zijn rijk toestond.
Dit belette evenwel niet, dat Adolf als admiraal in denzelfden tijd te maken had
met moeilijkheden, door denzelfden koning veroorzaakt, naar wiens hoofdstad
gekaapte haringbuizen en koopvaarders uit Holland en Zeeland weggesleept waren.
Om verdere schade voor de haringvisscherij te voorkomen trachtte de admiraal
door onderhandelingen een dreigenden oorlog te voorkomen, maar nog vóórdat
resultaat bereikt was hadden die van Veere Denen als gevangenen daarheen
opgebracht, die een hunner buizen op het punt waren te vermeesteren. Maar heer
Adolf, wiens vredeszending slaagde, dreef de hoffelijkheid zoover de Denen, voordat
ze naar hun land konden terugkeeren, heel behoorlijk opnieuw aan te kleeden. Na
den dood van Max. van Oostenrijk volgde hem Karel V als keizer op. Over Engeland
kwam deze uit Spanje hier, in Zeeland, aan, waar de admiraal, met de regeering
van hoofdstad en provincie, weer zorgde voor een eervolle ontvangst (1 Juli 1520).
Een jaar later brak de groote oorlog uit tusschen Karel en Frans. Het heet van
heer Adolf, dat hij met vele andere heeren uit de Ned. ook daaraan deelnam en met
name wordt daarbij gesproken van het mislukte beleg van Masières (1521), maar
wat daarbij of elders op het oorlogstooneel zijn rol is geweest, blijkt niet. Wel, dat
hij spoedig daarop weer aan den zeekant bezig was en wel oorlogsschepen
uitrustende ter bescherming van de haringvisscherij. Doch de storm bleek voor die
vloot gevaarlijker dan de Franschen, van wie toch nog een oorlogsschip triomfantelijk
naar Veere werd opgebracht; de haringbuizen bleven behouden. En dat, onder al
dit bedrijf door, de belangen van den handel, met name van Veere, door heer Adolf
niet vergeten werden, bleek, toen de uit Denemarken gevluchte Christiaan II bij zijn
keizerlijken zwager een schuilplaats kwam zoeken (1523) en, met zijn gemalin te
Veere vorstelijk ontvangen op Sandenburg en daarop met hun gastheer vandaar
naar de landvoogdes te Mechelen doorgereisd, er zonder uitgebreid privilege inzake
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den handel op Denemarken niet afkwam (J.J. A l t m e y e r , Hist. des relations
commerciales des Pays-Bas (Brux. 1840, 106). Maar over het algemeen kon de
haringvloot niet geheel gevrijwaard blijven tegen verliezen door fransche kapers en
men zon al op brieven van vrijgeleide voor de haringvisschers van de Franschen,
toen de groote overwinning bij Pavia gelegenheid scheen te geven om tot een
bestand met Frankrijk te komen. En om dit voor te bereiden, al was het alleen om
de haringvisscherij, werd heer Adolf met anderen door de landvoogdes naar
Engeland gezonden, waar zij ook Fransche gezanten zouden aantreffen. Maar het
kwam te Breda tot een volkomen wapenstilstand. Wat de haringvisscherij betreft,
die was er uitdrukkelijk bij vrijgesteld.
In dien tijd rustten de wapenen niet lang. In 1528 dreigde het gevaar uit het W.
Als zeeuwsch admiraal moest Adolf van Bourgondië een expeditie uitrusten voor
een kruistocht in de omgeving van Calais, te richten op de monden van de Theems
of het Kanaal, na in het bijzonder Walcheren versterkt te hebben. Doch in Engeland
wenschte men den oorlog niet, nadat men ingezien had, dat deze niets anders was
dan een uiting van ontevredenheid van Wolsey; de spoedige afsluiting van den
wapenstilstand van Hamptoncourt toonde het (15 Juni 1528), in Sept. bekrachtigd.
Aan het voorbereiden van het vredesverdrag van Kamerijk met Frankrijk had ook
de heer van Beveren medegewerkt (l e G l a y , Nôg. dipl. II, 623). Ook financieel
steunde hij de regeering, mede door den gelderschen oorlog zeer op kosten gejaagd.
Als bewijs van waardeering ontving Adolf na het verdrag van Gorinchem een
gratificatie van 400 pond, gelijk ook andere heeren dergelijke ontvingen, terwijl het
volk bezweek onder den druk der belastingen.
Soms droegen die regeeringsbelooningen een eenigszins eigenaardig karakter;
zoo met land, dat nog ontdekt moest worden - en niet ontdekt werd door een paar
schepen, daartoe door Adolf uitgezonden. Voor de hierbij gemaakte onkosten kreeg
hij vergoeding in de hoeveelheid kostbare koopwaren, die zij meebrachten.
1527-1528 viel dat optreden van Adolf, door het vóórgaan der Spanjaarden geprikkeld
als ‘ontdekkingsreiziger’ (zie de afbeelding van den betr. penning bij v. M i e r i s , II,
360 schepen voorstellend, met als randschrift daar boven: Quo Deus hoc fausto
nos sidere ducet eundum est).
Volgden eenige jaren van betrekkelijke rust, waarin de heer van Beveren, vooral
op Duiveland, veel deed aan indijkingen of voor herstellingswerk aan de dijken,
daarbij soms zelf het voorbeeld gevende. Ook ten bate van den schotschen
stapelhandel op Veere, die, vóórdat de keizer ingreep. Middelburg was afgetroggeld,
ook door corruptie e.d. middelen, namens den heer van Beveren in Schotland
toegepast (T h e i s s e n , De regeering van Karel V in de Ver. Ned. 142-143). Op
zijn admiraalschap werd in 1536 weer een beroep gedaan, toen het gold het door
Christiaan belegerde Kopenhagen te ontzetten ten bate van Frederik v.d. Palts en
in Denemarken tusschenbeide te komen (vgl. dl. V, kol. 290). Doch ook nu zou het
weer niet komen tot een gelegenheid voor Adolf om te toonen, wat hij hierin waard
was, al had hij ook nog zulke summiere middelen te baat genomen om de vloot snel
uit te rusten (Henne dl. III, kol. 224).
Het was tevens de laatste worsteling met Karel van Egmond, aanvankelijk door
Christiaan van Denemarken gesteund.
Maar Kopenhagen viel en de expeditie ging niet door, terwijl evenwel Karel van
Egmond tot het
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verdrag van Grave gedwongen werd. Adolf deed de vloot onttakelen (A l t m e y e r
t.a. p. 393). Daartoe had mogelijk ook bijgedragen een kwestie met Holland over
het admiraalschap. Feitelijk was Adolf van Bourgondië admiraal van Zeeland, waar
meer zorg voor het zeewezen gedragen werd dan in Holland, zooals b.v. ook hieruit
blijkt, dat door zijn toedoen in het eerstgenoemde gewest op gemeene kosten het
eerste artilleriehuis verrees (eig. iets na zijn dood voltooid). Men beschouwe ook
zijn ‘Ordonnantiën binnen den scepen van orlogen’, als grondslagen van een goede
tucht. Bedoeld geschil, waarbij de Keizer van steun aan den admiraal deed blijken
door een nieuwe ordonnantie in 1540 (L. G i l l i o d t s v. S e v e r e n , Carl. de
l'ancienne Estaple de Bruges IV (1906), 609-610, waar ook over het karakter van
den toenmaligen zeeoorlog), eindigde voorloopig in 1547 onder zijn zoon en opvolger
Max., toen en doordat deze mede tot stadhouder verheven werd (zie art.).
Dat Adolf zich in de blijvende gunst van het huis Oostenrijk mocht verheugen,
blijkt ook hieruit, dat hij in 1537 lid van den Raad van State werd. En toch had hij in
den toen woedenden oorlog met Frans I weer evenmin kunnen doen blijken van
zijn gaven als admiraal. Met Reinier van Bredero aan het hoofd van een vloot met
4000 man landingstroepen geplaatst om tegen Frankrijk op te treden, is hem zulks
belet door storm en den naderenden winter. Weldra kwamen ook in Gent weer
moeilijkheden voor en haar getrouwe Raad Adolf van Bourgondië werd door
landvoogdes Maria daarheen gezonden, welke zending niet geheel zonder
levensgevaar schijnt geweest te zijn (K e r v i j n d e L e t t e n h o v e , Hist. de Flandre
VI, 104).
Bovendien is zij niet geslaagd; de opstand brak er toch uit, 1540 door Karel zelf
gedempt, die daarop naar Zeeland vertrok. Een eervolle ontvangst viel hem daar
ten deel, ook door heer Adolf (16 Juli 1540 te Veere), die hem over de eilanden naar
Holland begeleidde. Niet veel later werd hij - op de Statenverg. van 4 Oct. 1540 nog
aangewezen om Karel V tijdens diens afwezigheid in Zeeland te vervangen aangetast door een slepende ziekte, en er herstel hopende te vinden, liet hij zich
naar Vlaanderen, naar Beveren, vervoeren. Toen daar de kwaal verergerde, liet hij,
die steeds een trouw zoon der Roomsche kerk en daarbij zeer
anti-Hervormingsgezind zich had getoond, zich de sacramenten toedienen, waarop
hij, nauwelijks 51 jaar oud, overleed. Spoedig daarna, 18 Jan. 1541, werd hij met
groote staatsie en rouw in de kapel op Sandenburg bijgezet. Zijn hart werd
overgebracht naar de parochiekerk te Beveren, waar men zijn grafschrift ziet.
Zijn weduwe A n n a v. B e r g e n (Glimes) overl. 15 Juni 1541, dochter van Jan,
heer van Bergen, ridder van het Gulden Vlies, en A d r i a n a d e B r i m e u , met wie
hij, blijkens het register van Veere (W.N. d u R i e u , De Intrede en huldigingvan
Karel V binnen Dordrecht 3 Juni 1515, bl. 86), gehuwd was in 1509 (en niet 1511,
gelijk R e i g e r s b e r g e n e.a. meenden), liet hij achter met een zoon Maximiliaan
(die volgt) en drie dochters, nadat al vroeger twee jongens, F i l i p s en H e n d r i k ,
overleden waren.
o

Van die dochters was A n n a (overl. 25 Mrt. 1551) gehuwd 1 met J a c o b III,
o

graaf van Hoorn (overl. 7 Aug. 1531) en 2 met J e a n d e H e n n i n , graaf van
Bossu, beiden ridder van het Gulden Vlies; J a c o b a (overl. 1556), echtgenoote
o

van 1 J a n v a n V l a a n d e r e n , heer van Praet en van de Woestijne (overl. 10
o

Dec. 1545) en 2 J a n v a n C r u y n i n g e n , heer van Cruynin-
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gen, Heenvliet enz., later van Beveren en Tournehem (overl. 24 April 1559);
A n t h o n e t t e of A n t (h)o n i a (overl. 29 Mei 1588) (door sommigen voor ouder
o

gehouden dan de eerder genoemde Jacoba), die huwt met 1 K a r e l d e C r o y ,
o

heer van Aerschot (overl. 24 Juni 1551) en 2 J a c o b d'A n n e u x , heer van
Abencourt. De achtergebleven bastaard Philips, heer van Fontaines (Fontes,
Fontenes), zoon van A n n a v a n R a n t e r , gewettigd door Karel V in 1534, heeft
bij de erfdochter van den heer v. Hesdin o.m. een zoon A d o l f en een dochter
gekregen, A n n a v a n B o u r g o n d i ë , gehuwd met J a c o b S m i t , heer van
Baarland van 1533-1566, toen hij als weduwnaar overleed, na de laatste 4 jaren
ook nog baljuw van Veere te zijn geweest en sinds 1558 ook van Vlissingen
(N a g t g l a s , Levensber. v. Zeeuwen II, 650).
Van heer Adolf, die veel voor Zeeland gedaan heeft, heet het, dat hij zijn
onderhoorige landzaten niet minder bemind heeft dan hij van dezelven bemind werd.
Zie zijn lof bij Erasmus, die hem zijn boek over de ‘Deugden’ opdroeg. En zie
verder penningen, behalve bij van Mieris II, 360 (zie boven) ook aldaar 84, waar
een afbeelding van zijn adelijk wapenschild met op de keerzijde het volgende devies:
Qui bien jettera le compte trouvera (Die wel zal werpen zal de rekening wel vinden).
Een afbeelding verder bij G a r g o n , Walchersche Arcadia II, 107.
Zijn portret in ‘Recueil d'Arres’, 372.
Zie, behalve A n s e l m e , R e i g e r s b e r g e n - B o x h o r n , v a n M i e r i s ,
E r m e r i n s e.a. de lit. onder art. Anthonie en verder: W.J. te W a t e r , Het Hoog
Adelijk en Adelrijk Zeelant (Middelb. 1761); Register van A e r t v.d. G o e s , I; A.
M o e n s v. B l o o i s , Keizer Karel V te Vlissingen in Zeeuwsche Volksalmanak
1837, 131; L.v. S a c h e r -M a s o c h , Der Aufstand in Gent (Schaffhausen 1857);
J.C. d e J o n g e , Gesch. v.h. Ned. Zeewezen I (Haarlem 1858); A. H e n n e , Hist.
du règne de Charles V en Belgique; G a c h a r d , Colt. des Voyages des Souverains
des Pays-Bas I en II (Brux. 1874-76); G a c h a r d , Relation des troubles de Gand;
A l t m e y e r , Hist. des Relations commerciales et diplomatiques des Pays-Bas
(Brux. 1840); H.T. C o l e n b r a n d e r , R o b e r t F r u i n , Gesch. der
Staatsinstellingen in Ned. (den Haag 1901 en 1922); E. G o s s a r t , Charles-Quint,
roi d'Espagne (Brux. 1910); B l o k , Gesch. eener Holl. stad onder de Bourg. Oost.
heerschappij (den Haag 1912); P i r e n n e , Hist. de Belgique III, 96; M.P.
R o o s e b o o m , The Scottish staple in the Netherlands (the Hague 1910); Alg. Ned.
Familiebl. 1892, 23; H. O b r e e n , Bijdr. tot de kennis der middeleeuwsche geslachten
van Holl. en Zeeland in Mbl. Ned. Leeuw, Oct. 1927.
Kooperberg

[Bourgondië, Antonie of Anton van]
BOURGONDIË (Antonie, of A n t o n v a n ), genoemd ‘de Groote Bastaard’, graaf
van la Roche in de (Lux.) Ardennen, St. Menehould, Guines en van Steenbergen,
heer v. Crévecoeur, Beveren, Vassy enz., geb. 1421 (1420), overl. 5 Mei 1504 (1505
bij E r m e r i n s , II, 4) was een zoon van P h i l i p s d e n G o e d e en J o h a n n a
(J o l a ) v. P r e l l e (d e P r a s l e s of P r a ( l ) l e a , dochter van L o u i s o f R a o u l ,
heer van Lisy, mogelijk van spaansche afkomst. Na Luxemburg bezet te hebben,
waar zijn oudste bastaardzoon Cornelis als gouv. achterbleef, reisde Philips af naar
Brussel, waar hij Jan. 1444 aankwam. Hier begroette hem een aanzienlijk
gezelschap, waarbij zich ook Antonie bevond. Later, nadat Elisabeth v. Görlitz
overleden was (3 Aug. 1451), vergezelde Antonie zijn vader naar het genoemde
landschap, dat deze sinds als
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hertog (en niet meer als ‘mambour’) regeerde. Hier was ook Jan v. Croy bij, graaf
v. Etampes, tot dusverre gouv. v. Picardiè.
Het was met dezen, dat Antonie een belangrijker rol ging spelen, en wel op den
veldtocht in Vlaanderen, dien de bourgondische hertog moest ondernementegen
de (31 Maart 1452) in hevigen opstand geraakte Gentenaren. Vóór den slag bij
Oudenaarde, die dezen dwong het beleg op te breken, sloeg de graaf v. Etampes
verschillende jonge heeren tot ridder, onder wie ook Antonie, die het bevel over de
voorhoede voerde. Ook zijn broeder Cornelis, de reeds genoemde bastaard,
onderscheidde zich, maar verloor het leven in den slag bij Rupelmonde. Hierop ging
die toenaam over op Antonie, zonder dat deze echter zijn voornaam er aan
toevoegde en door hetzelfde sterfgeval ging ook de bovengenoemde heerlijkheid
Beveren, aan het domein teruggevallen, op hem over. Na een groot succes bij
Nevele, versloeg hij bij Hulst een troep Gentenaren, verdreef hen uit hun stellingen
bij Moerbeke, maar, nadat een poging tot wapenstilstand onder fransche bemiddeling
op niets uitgeloopen en de strijd met gelijke woede hervat was, werd een afdeeling
van zijn troepen, uitgezonden uit Termonde, door de opstandelingen overwonnen,
welke plaats overigens (evenals Aalst) door den Bastaard gehouden werd. Na nog
verschillende successen verkregen te hebben, nam hij deel aan den slag van
Gaveren, waar Gent verpletterd werd. De daarop gevolgde boetedoening der
Gentenaren woonde hij bij.
Man van wapenen toonde zich dus heer Antonie, ook in het steekspel, zooals op
de bekende tournooien van Rijssel en andere, waar hij een prijs won. Op het
beroemde fazantenfeest van 1453, gehouden door Phil. v. Bourgondië, deed ook
hij zijn gelofte voor den kruistocht. En bij l a C u r n e d e S a i n t e -P a l a y e , Mém.
sur l'ancienne chevalerie II, 146, vindt men de wapenspelen beschreven, in 1454
gehouden ter gelegenheid van het huwelijk van Karel v. Charolais met Isabeau v.
Bourbon en waaraan, behalve Karel zelf, ook Antonie v.B. en Adolf v. Kleef
deelnamen. Beiden werden bij hetzelfde kapittel van de Vliesorde, die haar feestelijke
bijeenkomst in (Mei) 1456 hield in den Haag, gekozen tot ridders dier orde evenals
de graaf v. Etampes, Jan v. Bourgogne (en bertog v. Nevers), over wien boven. Als
zoodanig deed Antonie van zich spreken, toen hij met 2 andere Vliesridders het
voorrecht erlangde om in het strijdperk te treden voor een ‘onbekende dame’ (in
oproep van een vreemd edelman), welk ‘tournooi v.d. onbekende dame’ ook plaats
had (1462). De mededeeling van de Biographie Nationale, dat hij in 1457 van Sluis
zou zijn vertrokken aan het hoofd van een goedgewapende vloot om de zeeroovers
te bestrijden, vond ik elders niet bevestigd, schoon het gedurende die laatste vijftiger
jaren niet ontbreekt aan berichten over zeeroo verij in het Kanaal en op de Noordzee
(zie o.a. J. F i n o t , Etude historique sur les relations commerciales entre la France
et l'Espagne au Moyen-Age (Paris 1899). Zoo heel veel gelegenheid zou hij er toen
ook niet voor gehad hebben, want, afgezien van zijn tegenwoordigheid bij het
doopfeest van Maria, dochter van Karel en Isabella in genoemd jaar (dl. VI, kol.
991), was hij in dien tijd o.m. getuige van een verzoening van hertog Filips met zijn
zoon Karel, wier belangen hij tevens diende in het Sticht. Hier immers kwam, 1458,
Antonie zijn broeder David, bisschop van Utrecht, met een 1000 ruiters te hulp,
nadat hij er al vroeger met zijn vader geweest was bij diens veldtocht tot Davids
erkenning als bisschop. En ook thans, hoewel Antonie het blokhuls te Soest niet
had kun-
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nen nemen, werd de rust in genoemd gewest spoedig weer hersteld, dank zij de
onderhandelingen, gevoerd met hem en den stadhouder van Holland.
In hetzelfde jaar (1458) vergezelde hij (23 April) hertog Filips bij zijn glorierijk
bezoek aan Gent. Ook vertegenwoordigden d'Etampes en hij dezen te St. Omer,
daarheen gezonden ten einde engelsche ondernemingen in de landen van den
hertog tegen te gaan. Met den graaf v. Warwick, gouv. van Calais, kwam het weldra
tot geslaagde onderhandelingen (te Grevelingen) over een 8-jarigen wapenstilstand
met Hendrik VI. Dan vinden we heer Antonie, in gezelschap van Charolais, te Atrecht,
waar de standen van Artois bijeen waren, druk bezig vooral met.... josteeren, waarin
hij een meester was.
Met den hertog en tal van aanzienlijken woonde hij in 1461 de plechtige kroning
bij van Lod. XI met de daarop volgende feesten te Parijs. Een jaar later zien we hem
in Juli samen met den graaf van Charolais te Rupelmonde, in verband met een
complot tegen dezen. En op Kerstmis 1463 te Brugge met hertog Philips en andere
ridders, die de gelofte van den fazant hadden afgelegd. Dit verblijf immers hield
verband met Philips' opnieuw opkomende plannen voor zijn kruistocht tegen de
Mohammedanen. Maar het kwam alweer tot uitstel; alleen werd besloten 2000
strijders uit te zenden onder Antonie, die alweer een verzoening had meegemaakt
van zijn vader en broeder. Zijn bastaardbroeder Boudewijn zou meegaan, zoon van
C a t h a r i n a v. T h i e f f r i e s (zie H e n r a r d , 608). Philips beschonk beiden met
100.000 gouden kronen en Antonie, ‘heer v. Falais’, die zich opnieuw naam had
gemaakt door zijn wapenbedrevenheid, betoond bij de gelegenheid van het huwelijk
van den zoon van den hertog van Gelre, ontving toen ook het graafschap la Roche
en andere gebieden. In tegenwoordigheid des hertogs scheepte men zich in te Sluis
‘pour aller sur les ennemys de la foy chretienne’ en wel op de venetiaansche
schepen, welke de Paus van den Doge had gekregen en ter beschikking gesteld.
Dit geschiedde 21 Mei 1464, daags nadat Antonie met Pinksteren het kruis had
genomen. Vele andere kruisvaarders begaven zich op weg naar Rome. Maar Antonie
was de ‘chevalier sans crainte esleu precurseur du saint-voyage de Turque’, van
grooten naam van dapperheid onder de ridders ‘des crestiens trosnes’. Na veel
storm getrotseerd te hebben, verzamelde de vloot zich eindelijk te Marseille (Juli
1464) in (vruchtelooze) afwachting van de strijdkrachten van den Paus. Tot Kerstmis
bleef de Bastaard daar, nadat de pest groote verliezen had teweeggebracht onder
zijn troepen. En daarbij geen medewerking van de Venetianen, die met den Paus
het meest op den kruistocht hadden aangedrongen. De laatste, Pius II, stierf in dien
tijd (14 Aug. 1464) te Ancona, aan wien de belofte van den kruistocht was afgelegd.
Dit sterfgeval gaf den doorslag: velen trokken zich terug; de expeditie werd
opgegeven; het eenige wapenfeit van beteekenis, dat verricht was, was de verdrijving
der Mohammedanen van Ceuta op de barbarijsche kust, dat zij belegerden. Er was
meer, dat den hertog v. Bourgondiè er toe gebracht had de kruis vaarders terug te
roepen. Het eeuwige wantrouwen, dat hemzelf te elfder ure had weerhouden van
den kruistocht, had maar al te veel voedsel gekregen in den vorm van fransche
plannen, die men meende dat de zaken van zijn huis in ernstig gevaar brachten.
Doch aan eerbewijzen van de zijde van zijn vader ontbrak het den Bastaard niet,
aan wien de staking van den krijg niet gelegen had en die ook elders, te Marseille
van den hertog v. Calabrië, e.a,
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hulde in ontvangst te nemen had gekregen. Lang bleef hij niet werkeloos, nadat hij
in het laatst van 1465 te Brussel aan het hof van hertog Philips was teruggekeerd.
Immers, na veel te hebben bijgedragen tot de meer definitieve, publieke verzoening
(13 April 1465) tusschen dezen en Karel, voldaan over de verwijdering der niet
vertrouwde Croy's van het hof, kreeg de groote Bastaard ongeveer 3 maanden later
het bevel over de achterhoede van het leger, dat onder bevel van den graaf van
Charolais Frankrijk ging binnenvallen. Het was de strijd van de ‘Ligue du bien public’
(dl. V, kol. 274). Nesle (Roye, Montdidier) en het kasteel van Beaulieu en meer
plaatsen gaven zich aan heer Antonie over; de Bourgondiërs trokken over de Oise.
Het hoogtepunt van den oorlog was echter de slag bij Montlhéry, waarbij, allen
overwinningsfanfares van Lodewijk ten spijt, de graaf v. Charolais het veld behield,
schoon gewond en nauwelijks gered door zijn bastaardbroeder, op zijn beurt echter,
zeer ten onrechte, als gesneuveld voorgesteld door den franschen koning (Lettres
de Louis XI II, 328). Integendeel, de groote Bastaard, die reeds diens paard gedood
had, zou met hem afgerekend hebben, indien Lod. niet ijlings door zijn boogschutters
weer in het zadel geholpen was. Het verdere krijgsbedrijf vormde een bedreiging
voor Parijs. Maar het kwam tot onderhandelingen, die leidden tot vrede, met Charolais
gesloten te Conflans (5 Oct. 1465). Lang rustten diens wapenen niet, al gingen ze
niet naar Italië, waarvan bij de onderhandelingen verluid had, met name van Antonie
naar Napels; weldra toch moesten zij gericht worden tegen die van Luik, reeds kort
te voren in verzet gekomen tegen hertog Filips, en die van Dinant, die evenals de
eersten rekenden op den steun van Lodewijk XI, ook na bovengenoemd verdrag.
Doch eerst moesten de mannen van Dinant het ontgelden, tegen wie de Bourgondiers
optrokken, in de voorhoede o.a. aangevoerd door heer Antonie, en zwaar moesten
de opstandelingen boeten voor de beleedigingen, graaf Karel aangedaan (25 Aug.
e.v.). De Luikenaars, te laat te hulp gesneld, wachtten den schok (bij Waremme)
nauwelijks af, en accordeerden.
Maar na den dood van Philips den Goede kwam het in 1467 tot nieuwe beweging
onder de Luikenaars, met wie Lodewijk XI samenspande. Verpletterd bij Brusthem,
waar de Groote Bastaard velen tot ridder had geslagen (L. G a c h a r d , Coll. d. Doc.
inéd. I, 171), hadden de overwonnenen, die ook Gent tot een nieuwen opstand
hadden aangespoord, hun vonnis van de overwinnaars af te wachten. Maar ook
daarna zich wederom vastklemmende aan de hoop op Frankrijk, moesten ook thans
de Luikenaars de wraak van de Bourgondièrs en de laaghartige trouweloosheid van
den te Péronne vernederden Lodewijk XI ondervinden en langen tijd zou, gelijk van
Dinant, thans ook de verwoesting van Luik blijven voortleven in herinnering van
overlevering en lied.
De Groote Bastaard had ook dezen luikschen oorlog meegemaakt (1467) en werd
in 1468, na de inneming van Luik, naar het land van Franchimont gezonden om ook
daar de Luikenaars, die er een toevlucht gezocht hadden, te bestrijden. Eenigen
tijd te voren had hij zich in Engeland bevonden om er de intrigues tegen te werken
van den franschen koning. Het hoofddoel van zijn zending was evenwel het bewerken
van het huwelijk tusschen zijn broeder Karel en Eduards zuster, Margaretha van
York, hem toevertrouwd als ‘een voorsichtigh man in allen saken voorspoedelijk
voortgaande’. 30 Mei 1467 bereikte hij Londen, waar Eduard hem 2 Juni ontving.
Reeds den 5 den
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April had zijn vader hem, die vergezeld werd door een 400 edelen, 3000 kronen
geschonken om de uitgaven te dragen van zijn ‘emprinse d'armes’. En hij schitterde
er, met name te Smithfield, met de wapenen, waarmede hij zich vooral onderscheidde
in den vermaarden kamp met lord Scales, admiraal van Engeland en zwager van
Eduard IV (11-12 Juni), die hem al sinds April 1465 uitgedaagd had. Doch te midden
van tournooien en feesten kreeg hij het bericht van den dood van Philips den Goede
(15 Juni), waarop hij naar zijn broeder, den nieuwen hertog van Bourgondië, te
Brugge terugkeerde.
Het verblijf van Antonie in Engeland was niet zonder gevolg gebleven, al
beteekende het huwelijk met Margaretha v. York de breuk met den koning van
Frankrijk, die zijn vernederingen van Conflans en Péronne diep gevoelde.
Met niet minder glans en praal hadden de huwelijks - en wapenfeesten er om
plaats, waarbij de Bastaard, gelijk te Gent 9 Nov. 1466 het geval geweest was, te
Brugge weer eens zeer naar voren kwam (3 Juli 1468), die hoofd was van een der
feestkamers bij de bruiloft, die ‘tenait le pas de l'Arbre d'or’ en won ‘la verge d'or’,
maar niet meer wou vechten met zijn ‘wapenbroeder’ lord Scales, trouwens in een
der gevechten aan de knie gewond en tot tournooien tijdelijk buiten staat.
In 1470 volgde hij Frank van Borselen, graaf van Borselen (overl. 19 Nov. van
dat jaar) voor zijn leven op als houtvester van Holland. Twee jaar later begaf hij
zich, in opdracht van hertog Karel, naar Zierikzee, waar hij (met Adolf van Ravestein)
een oproer te dempen had, ontstaan in verband met heffing van nieuwe ‘Excijnsen’
(dl. V, kol. 278). En weer een jaar daarna begeleidde hij zijn halfbroer naar Trier
voor de bekende (mislukte) samenkomst met den Keizer (aldaar 280), En in 1475
was het weer Engeland, waarheen een missie van den hertog hem riep met de
bedoeling Eduard IV mee te krijgen in zijn hernieuwden strijd met Lodewijk XI,
hetgeen ook gelukt is - voor zoolang het duurde! (dl. V, kol. 281.) En het zou ook in
hetzelfde jaar (1475) geweest zijn, dat Antonie, in overeenstemming met den wensch
van Karel, zich bevond in Rome en dan niet alleen in verband met den aflaat, bij
het jubelfeest te verwachten, maar vooral om zich als wettig zoon van Philips den
Goede door den Paus te doen legitimeeren, waardoor Karel zeker zou zijn van een
wettigen erfgenaam, voor het geval dat zijn eenige dochter en erfgename Maria
kinderloos mocht overlijden. En volgens Meijer, Annales Flandriae fol. 364 vo.
(aangehaald bij v. Mieris, I, 127) zou zulks werkelijk geschied zijn (Mei 1475). Maar
het is begrijpelijk, dat men zich heeft afgevraagd, waarom de fransche koning dan
een 10-tal jaren later hem, Antonie, toen in zijn dienst, eersten kamerheer van Karel
den Stoute (vgl. hiervoor een toespraak van dezen reeds van 18 Dec. 1468 in Dagb.
v. Gent II, 212), ridder van het Gulden Vlies en van de Orde van St. Michel (Jan.
1485), brieven van legitimatie heeft toegestaan. Hoe het zij, met die legitimatie kwam
nu ook de eigenaardige titel van ‘Grooten Bastaard’ te vervallen. De ongelukkige
zwitsersche periode van zijn broeder heeft hij aan diens zijde medegemaakt, bij
Granson en bij Murten, terwijl hij bij Nancy (door toedoen van Jean de Bidors)
geraakte onder de gevangenen van Réné v. Lotharingen, van wien Lodewijk XI hem
verwierf, hem, een der geachtste heeren der bourgondische landen, te Atrecht een
eervolle ontvangst bereidende. Volgens M o l i n e t zou deze vorst hem afgekocht
hebben van de Zwitsers, die hem bij Nancy hadden gevangen genomen, blijkens
het verhaal betreffende de fransche poging om St.
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Omer in handen te krijgen, op welks bevelhebber, Antonie's zoon, den heer van
Beveren, (zie art. Philips) te vergeefs gewerkt wordt door bedreiging met het lot
zijns vaders. Het eerste kan moeilijk het geval geweest zijn (vgl. echter ook: K e r v i j n
d e L e t t e n h o v e , La Toison d'or, 67); wij kennen althans een brief, waarin
Lodewijk XI er bij den hertog van Lotharingen op aandringt hem heer Antonie uit te
leveren (Lettres de Louis XI, 123-124) en al heel spoedig na den slag van Nancy.
En de hertog durfde niet weigeren, ondanks het vertoog van Antonie zelf (E.
T o u t e y , Charles le Téméraire et la ligue de Constance (Paris 1902) 402).
Afwezig was hij in elk geval, langen tijd. Daarom werd hij van het houtvesterschap
van Holland, reeds ‘machtig verwilderd’ ontheven en 20 Sept. werd het vereenigd
met het algemeen stadhouderschap en Wolfert van Borselen deswegen daarmede
voorzien op bevel van den in Vlaanderen reeds gehuldigden aartshertog Maximiliaan.
Heer Antonie stond niet met zijn sympathieën volkomen aan de zijde van dezen
vorst, hoewel hij nog het zijne gedaan heeft ter bevordering van het huwelijk van
Maria met hem; hij schijnt die trouwens reeds nog bij het leven van Karel den Stoute
meer en meer gericht te hebben naar de zijde van den Koning van Frankrijk (hoewel
hij de gezanten van Maria nog tegen dezen waarschuwt volgens P o n t u s
H e u t e r u s 48-49), die hem Guines en Oostervant, Bapaume en Bouchain schonk
(4 Febr. 1478) en kort daarop (13 Juli 1478) nog verschillende andere gebieden
(Lettres de Louis XI, VII, 116), ook voor zijn erfgenamen, met uitzondering van zijn
zoon Philips, heer van Beveren enz. Verweet men Antonie in het kapittel der
Vliesorde niet reeds in 1473, dat hij van den koning een gift van 20000 kronen had
aangenomen, opgevat als een pensioen, omdat die som in termijnen uitbetaald
werd? Voor dezelfde orde was het, dat hij bij het kapittel van 1478 beschuldigd werd,
dat hij, evenals Jacob van Luxemburg na hun gevangenneming bij Nancy, zich
teruggetrokken hebbende in Frankrijk, het collier van de Vliesorde in den steek had
gelaten en dat van de orde des Konings aangenomen, na voor hem eerst (reeds
15 Aug.) de daartoe vereischte eeden te hebben afgelegd. Nog in 1481 voor het
kapittel, ondanks zijn afval, met verschooning behandeld als vader van Philips, heer
van Beveren, een van de personen, aan wie de hoede van Max.'s zoon was
toevertrouwd, behoorde hij in 1482 tot degenen, die het verdrag van Atrecht
waarborgden van de zijde van Lodewijk XI. En zoo heeft men eveneens gebruik
gemaakt van zijn tusschenkomst in de geschillen, ontstaan tusschen den aartshertog
en de Vlamingen, waarbij hij zeer op den voorgrond trad (1484), in welk jaar hij
namens Karel VIII kwam werken voor den vrede en met groote eer te Brugge
ontvangen werd (K e r v i j n II, 356). Als eerstgenoemde in 1485 zijn intocht houdt
te Gent (7 Juli), buiten welke stad hij zijn treffende ontmoeting had met zijn zoontje
Philips (te Mariakerke) is ook Antonie onder de daarbij aanwezigen evenals zijn
zoon (dl. VI, kol. 957). In 1486 zijn beiden (zie art. Philips) en Philips van Kleef met
een zending naar Termonde belast (Mém. hist. sur la guerre de Max., p.21). En ook
in 1487 onderhandelde hij voor Max. met de oproerige Gentenaren. Boven bedenking
verheven is in geen geval de rol van dezen ‘grand seigneur’ van den bloede, althans
in deze periode. In 1483 ontving hij, bij brieven van 20 Juni, van Karel VIII een gift
van 60000 francs in eens (Comm. Roy. d'hist. XI (1846) 345), maar betrekt toch ook
weer een pensioen van Philips den Schoone, nadat deze aan de regeering
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gekomen is en vertoont zich toch niet aan dienshof. Integendeel (evenals Philips
van Kleef) houdt hij zich een tijd op aan dat van den franschen koning, aan wiens
zijde hij ook heeft deelgenomen aan den slag bij St. Aubin-du-Cormier (27 Juli 1488),
waar, door de troepen van de regeering, hertog Frans II van Bretagne tot een
nadeeligen vrede gedwongen werd. Zoo bevond hij zich ook in Frankrijk, als 13 Jan.
1504 daarheen tot hem Toison d'or gezonden werd namens de Vliesorde, die hem
reeds in 1491, na veel geduld trouwens, bedreigd had met uitsluiting, hem, die
immers het ordelint opgehouden had te dragen en de teekenen van een vreemde
orde voerde.
Na die zending heeft hij niet lang meer geleefd, in hetzelfde jaar (1504) immers
op 83-jarigen leeftijd overleden. Een langen tijd had hij in de bourgondische landen
een aanzienlijke rol gespeeld, daarin geenszins gehinderd door zijn afkomst.
Integendeel, de eeuw van Philips den Goede heeft vele onwettige kinderen een
belangrijke positie zien verwerven en deze bastaard was het waard door zijn moed
en belangstelling in den staat (Fredericq naar L a b o r d e , Introd. XXI, XVI). Bekend
alom als krijgs- en tournooiheld, was de Groote Bastaard in zijn tijd ook vermaard
om zijn liefde voor kunst en letteren, waarvan ook zijn bibliotheek getuigde, bewaard
in zijn slot la Roche in de Ardennen. In de bourgondische Bibliotheek te Brussel
heeft men eenige merkwaardige handschriften bewaard, die hem behoord hebben
en te herkennen aan het met de hand geschreven devies ‘Nul ne s'y frotte’ (Niemand
stoote er zich aan) en zijn handteekening. Gehuwd met M a r i a d e l a
V i e ( r ) v i l l e , dochter van P i e t e r en I s a b e a u d e P r e u r e , een adellijke
juffer, had hij bij haar behalve een zoon, Philips, sinds 1486 heer van Beveren (zie
bov. en verder het art.), een paar dochters t.w. J o h a n n a (overl. 9 Febr. 1511),
gehuwd (Dec. 1469) met J a s p e r (Gasper) heer van C u l e n b u r c h en van Weerd
(overl. 1504); en M a r i a , jong gestorven; dan had hij nog een bastaardzoon
A n t o n i e , heer van de Capelle (Versl. omtrent 's Rijks oude Archief XVIII (1895),
356 vlg.).
Een portret, waarschijnlijk van v.d. Weyden, ‘le chevalier à la flêche’, museum te
o

Brussel (n 190), vroeger ook beschouwd als Karel den Stoute voorstellend, is
ongetwijfeld dat van den Grooten Bastaard (P i r e n n e , II, 311 Note 1 met verwijzing
naar v.d. G h e y n , Contribution à l'iconographie de Charles le Téméraire in de
Annales de l'Acad. Roy. de Belg. 1904 en 1907). Een ander, toegeschreven aan
Hans Memlinc, bevindt zich in het museum te Dresden. Zie verder over portretten
van hem, Philips, Adolf en Maximiliaan van Bourgondië Zel. III. 1, 504-506, 572 en:
Teg. staat v. Zeeland II, 119 en vgl. M. G a r g o n 's Walchersche Arkadia II, 107,
met onderschrift en wapenspreuk.
Zie verder, behalve wat reeds boven aangehaald en wat genoemd is bij de art.
Karel en Maria van Bourgondië, met name de oude kronieken en de werken der
bourgondische historiographen, waarbij te voegen J. D u c l e r c q , Mémoires (ed.
d e R e i f f e n b e r g , Brux. 1835), en de in die art. vermelde moderne schrijvers
van algemeene en plaatselijke geschiedenis, vooral:
v. M i e r i s , Hist. der Ned. Vorsten; J. E r m e r i n s , Zeeuwsche Oudheden
(Middelb. 1784-86); B u r m a n , Utr. Jaarb. II en III; d e R e i f f e n b e r g , Hist. de
l'ordre de la Toison d'or (Brux. 1830); E. M ü n c h , Die Fürstinnen des Hauses
Burgund-Oesterreich in den Niederlanden (Leipzig 1832), 127-128, 172; K e r v i j n
d e L e t t e n h o v e , Hist. de Flandre IV en V;
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d e z ., Chron. rel. à létat de Belgique sous la domination des Ducs de Bourgogne
(Brux. 1873), 236; d e z ., La Toison d'or (Brux. 1907); Kron. Hist. Gen. 1857, 3de
S. dl. III, 328-329; A. B o r g n e t , Le sac de Dinant par Charles le Téméraire in
Annales de la société archéologique de Namur III (Namur 1853); M.P. H e n r a r d ,
Les Campagnes de Charles le Téméraire contre les Lićgeols (1465-1468) in Annales
de l'Acad. de Belg. XXIII, 2e S. III (Anvers 1867); P. F r e d e r i c q , Essai sur le rôle
politique et social des Ducs de Bourg. dans les P.B. (Gand 1875); M. G a c h a r d ,
Itinéraíre de Max. I in Coll. des Souverains des Pays-Bas I (Brux. 1876); L.
G i l l i o d t s v. S e v c r e n , Inv. des Archives de la ville de Bruges V en VI (zie reg.);
J.H. R a m s a y , Lancaster and York (Oxford 1892) II, 322; F i n o t , L'artillerie
bourguignonne à la bataille de Montléry (Lille 1896); d e G e r l a c h e , Révolutions
de Liège sous Louis de Bourbon; Gen. en Her. Bl. II, 183 en IX, 154; Mbl. Ned.
Leeuw 1917, 190; V. F r i s , Dagb. v. Gent 1447-1470 (M. der Vl. Bibliophilen IVe
o

R. N 12); d e z ., Hist. de Gand (Brux. 1913); Versl. omtrent 's Rijks Oude Archieven
XVIII (1895), 316 vlg.; G. D o u t r e p o n t , Epitre à la maison de Bourgogne sur la
croisade Turque projetée par Philippe le Bon (1464) in Analectes pour servir à l'
Hist. Eccl. de la Belgique IIIe S., II (Louvain 1906); d e z ., La litt. franç. à la cour des
Ducs de Bourg.; A. B o r n e t , Un bibliophile du 15me siècle (Bibl. de l'école des
chartes Bd. 67 (1906)); P e l i c i e r , Lettres de Louis XI (III, 383) en de verdere
brieven - en andere bronnenuitgaven van de G i n g i n s l a S a r r a , V a e s e n en
C h a r a v a y , d e M a n d r o t , G a c h a r d , behalve dan de meer algemeene werken
van W a l t h e r , B l o k , P i r e n n e , H u i z i n g a e.a. vermeld IV, 283-284 en V,
1003.
Kooperberg

[Bourgondië, Maximiliaan]
BOURGONDIË (Maximiliaan v a n ), markgraaf van Veere en Vlissingen, heer van
Beveren enz. (zie o.a. Nobiliaire), eerste edele, kastelein van Kamerijk en eerste
pair in dat gebied, raadsman en kamerheer van den Keizer, geb. 28 Juli 1514 te
3

Bergen op Zoom, overl. 4 Juni 1558 (B l o k , 1 554:1559) op het kasteel Sandenburg,
was de zoon van Adolf (zie art.) en A n n a v a n B e r g e n . Zijn grootmoeder A n n a
v a n B o r s e l e n , die optrad als doopgetuige, schijnt in de eerste jaren nog vrij
wat invloed uitgeoefend te hebben op zijn opvoeding; in elk geval was die ook voor
de latere jaren voortreffelijk, mogelijk ook door Erasmus (zie art. Adolf en slot van
dit art.). Vroeg volleerd in de wapenen maakte hij reeds den franschen oorlog van
1536 mee door toen deel te nemen onder Hendrik van Nassau aan het beleg van
Péronne in Picardië. Met zijn vader treffen we hem in 1539 aan bij een bezoek aan
de vloot te Arnemuiden en in hetzelfde jaar werd hij door dezen mede aangesteld
tot het beheer van diens goederen, hetzij dat Adolf toen een reis naar Spanje en
Constantinopel in den zin had, hetzij om het verval, waarin die zaken begonnen
waren te raken. Ook zien wij vader en zoon, reeds heer van Tournehem, op den
tocht ter begeleiding van Karel V van Walcheren over de zeeuwsche eilanden naar
Holland (1546), bij Adolf verhaald. En reeds ongeveer dien tijd schijnt de vorst Max.
al aangewezen te hebben als admiraal onder zijn vader, bestemd om dezen als
zoodanig op te volgen. Dit is dan ook terstond na den dood van Adolf gebeurd.
7 Febr. 1541 werd Max. te Vlissingen, eerst 31 Jan. 1542 te Veere gehuldigd,
welk laatste bezit immers zijn moeder voor haar leven was aangewezen. Ook elders
in zijn bezittingen werd
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hij met ingenomenheid begroet, waar men - doch tevergeefs - hoopte op vermindering
van lasten door zuiniger beheer.
Integendeel ❘ Bij zijn huwelijk met L o u i s e v a n C r o y , dochter van den hertog
van Aerschot (te Brussel 10 Mei 1542 gesloten), bij haar ontvangst in Zeeland en
nog bij zoo menige ontvangst van groote personen in later jaren bleck, meer nog
dan tijdens Adolf, van verkwisting, leidende tot reeds bedenkelijke vormen van
verval. Zoo in 1547, toen landvoogdes Maria op Sandenburg verscheen, in 1549
bij het onthaal van den prins van Piemont, in hetzelfde jaar als het huwelijk van zijn
zuster J a c o b a met J a n v a n C r u y n i n g e n ook aldaar gevierd werd, vervolgens
Filips II in hoogst eigen persoon verscheen en, gelijk de hertog van Lotharingen, er
uiterst eervol ontvangen werd (1557). Zoo kon van Max., in zijn leven niet minder
‘grand seigneur’ dan zijn vader, en dat in dure tijden, al te ‘grootmoedig’ in geldzaken,
het vermogen, ‘aan de grootheidt zijner eeretitelen opgeoffert’, niet hersteld worden,
vooral niet, toen het door zijn markgraafschap met groote schulden bezwaard werd,
al bracht ook zijn zeevolk nog zoo rijken buit te Veere en al toonden (1550) de Staten
van Holland nog zoozeer hun ingenomenheid met hun stadhouder door de ‘gratuiteyt
ende propine’ in den vorm van 30000 goudgulden, en Philips II door zijn geschenk
van 10000 gulden. Want ter zee deed Max. zich gelden en ook als stadhouder van
Holland, Zeeland en Utrecht, daartoe in 1547 door den Keizer benoemd - door welke
vereeniging deze terecht kon hopen een einde te zien gekomen in het geschil in
kwestie uitgebroken onder admiraal Adolf (zie art.). Ter zee was het immers, dat
Max., daar toch reeds zeer waakzaam (zie een staaltje bij Reigersbergen II, 469,
vgl. ook Ermerins 3, 74), uitkwam in den 4den franschen oorlog. In het begin werd
zijn sterk kasteel van Tournehem in Artois door de Franschen verwoest
(Reigersbergen II, 471), doch op zee liet Max. weerwraak op hen nemen; vele
goedbeladen schepen werden als prijzen naar Veere opgebracht, dat zelf in staat
van verdediging werd gesteld. Hoewel Max. niet had bewilligd in een bede, die hem
onbillijk voorkwam, spande hij zich in Mei 1543 zeer in door met 6 oorlogsschepen
van Veere en 3 van Middelburg de Franschen in hun eigen gebied te laten bestoken.
Deze schepen toch voeren de monding van de Garonne op, takelden de fransche
vloot geducht toe, verbrandden 3 fransche wijnschepen uit Bordeaux en brachten
er 17 naar Veere op, voerden zelfs kerkklokken mee als zegeteekenen van een
landing op fransch gebied bij die gelegenheid. Een landing voerden de Zeeuwen
van Max. ook uit bij een lateren tocht in hetzelfde jaar, nadat ze geen Franschen
op zee gezien hadden: een eiland op de hoogte van Poitou werd geplunderd, 4
fransche Terreneuvevaarders, met visch beladen, genomen, een spaansch schip
hernomen, alle 5 prijzen weer naar Veere opgebracht en, tot goeden buit verklaard,
verkocht. Doch eerst in Juni 1544 leidde Max. van Bourgondië zelf een tocht als
admiraal in gezelschap van zijn bastaardbroeder Philips van Beveren, heer van
Fontes of Fontenes, om den koning van Engeland van Dover naar Calais over te
brengen. Deze was in oorlog met Schotland, waarbij wij neutraal wilden blijven,
maar dan ook niet mochten toestaan, dat de Schotten hun buit te Veere opbrachten.
Toen dus dezen zelfs begonnen meerdere antwerpsche schepen te kapen, werden
alle schotsche te Veere in beslag genomen. Een aantal Schotten echter maakten
zich in de haven van
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Veere heimelijk meester van een engelsch schip, waarmee zij naar Schotland
voeren. Dit feit, hoog opgenomen, gaf weer aanleiding tot allerlei maatregelen van
weerwraak. Was het voor Max. minder aangenaam zijn Schotten met hun handel
te zien vertrekken, die ook hij zoo hard gelokt had ten koste van Middelburg
(R o o s e b o o m t.a. p. 61-66), eenige vergoeding gaf een te Veere binnengevallen
portugeesche vloot, die aldaar haar kostbare lading van specerijen overlaadde voor
Antwerpen.
Aan den strijd van Karel V met de Hervormden in Duitschland schijnt Max. geen
deel gehad te hebben, hoewel hij den nieuwen godsdienst een kwaad hart toedroeg,
welke omstandigheid de oorzaak werd van ontevredenheid te Veere, ook uitkomend
bij een oproer, dat intusschen niet veel om het lijf had. De Keizer was hem echter
goedgezind, blijkende in 1546 uit zijn benoeming tot ridder van het Gulden Vlies.
Daarna werd hij door de landvoogdes aangewezen met Mr. Cornelis Schepperus
om Walcheren e.a. gebieden door allerlei sterkten te beveiligen, o.a. door het
bekende kasteel van Rammekens. Te midden van deze bezigheden viel het
bovenbedoelde bezoek van Maria van Hongarije te Vlissingen, Middelburg, Veere
en het kasteel Sandenburg om, met name op Walcheren, die vestingwerken
persoonlijk te inspecteeren.
Doch Max.'s nieuwe waardigheid van stadhouder van Holland enz. (zie boven),
waartoe hij in April 1547 geroepen werd als opvolger van Lod. van Vlaanderen, heer
van Praet, deed hem zich veelal verplaatsen van Veere naar Holland.
Allerlei kwesties hielden heer Max. in den eerstvolgenden tijd bezig: die betr. de
haringvisscherij, een geschil tusschen Middelburg en Zierikzee eener- en Veere en
Vlissingen anderzijds over het stapelrecht van fransche wijnen, ten voordeele van
de beide eerste beslist ondanks de voorspraak van zijn steden door Max.; verder
over den tol van Iersekeroord, het versterkingswerk van Rammekens e.a., hetgeen
Max.'s tegenwoordigheid in Veere in 1548 dikwijls vereischte, ook met het oog op
de zeezaken gewenscht.
Maar in 1549, Maart, moest hij in Holland zijn in verband met de huldiging van
den aanstaanden koning (Philips II), wien hij trouwens, na verwelkoming te Bergen
op Zoom, ook in Zeeland alle eer bewees door met hem met een prachtig eigen
schip naar Reimerswaal op te varen, waar hij de huldiging voor Zeeland bijwoonde
(zie o.a. v a n W i j > n , Nalezing V, 80). Als stadhouder van Holland ontving Max.
den jeugdigen Philips daarna ter huldiging te Dordrecht. Vervolgens gold het
middelen te beramen ter afwering van de zeerooverij van Schotten e.a., en weldra
brachten Max.'s oorlogsschepen talrijke prijzen op. En veel moest hij, 1550-1551
ook te Brussel vertoeven, steeds de belangen van de gewesten van zijn
stadhouderschap voorstaand. En de bovenvermelde gift, waartoe, de Staten van
Holland 16 April van het eerstgenoemd jaar besloten, moest dus als bewijs opgevat
worden van erkentelijkheid daarvoor en was voor heer Max. wel een vergoeding
voor zijn verloopen geldmiddelen, waarmede de nood van Veere samenhing.
Gelukkig maar dat door het verdrag van Binche (Henegouwen) met de Schotten de
belemmering der zeevaart ophield.
Aan zijn financieele zaken nu meer aandacht wijdend, bevroedend, wat voor
schuldeischers bij zijn kinderloos huwelijk na zijn dood zouden kunnen optreden,
was Max. er op bedacht, bij het veranderen van de wet te Veere, die stad den
beroemden beker te vereeren, welken hij zelf
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van zijn oom Max. van Egmond, graaf van Buren geërfd had en die haar na zijn
dood zou ten deel vallen, zonder dat die ooit verkocht, verpand of belast mocht
worden (zie, behalve A. A n d r i e s s e n bl. 37 vlg. met fraaie afbeelding van ‘de
zilveren kop’, vooral ook Kunstgewerbeblatt N.F. III (Leipzig 1892), 9 flg.; als ‘une
des plus belles qu'on puisse voir’, beschreven bij het daar aangehaalde: H e n r y
H a v a r d , Objets d'art et de curiosité tirés des grandes collections Hollandaises,
exposés à Amsterdam 1873 (Haarlem 1873) en verder: Ned. Spectator 1864, 51;
Eigen Haard 1881, 368; Ned. Kunstb. 1881, 313).
Een nieuwe dreigende oorlog met Frankrijk gaf Max. weer genoeg te doen met
maatregelen te beramen voor de beveiliging van de hem toevertrouwde gewesten,
waarbij, afgezien van zijn eigen plaatsen, ook nog de oorlog ter zee kwam, van
zooveel belang voor handel en visscherij. Zeegaten werden versterkt, voorstellen
gedaan ten bate der haringvisscherij, dagvaarten tot het een en ander bijgewoond.
Maar geen geringer geesel dan de oorlogen waren de watervloeden, ook te Veere
zoo gevreesd. En alsof dit alles nog niet genoeg was, het oude twistvuur over het
admiraalschap, dat men bij de verheffing van Max. tot stadhouder voorgoed
uitgedoofd waande, laaide weer een oogenblik op. Max. deed er niet minder zijn
plicht om, ook als admiraal vooral bedacht op het beveiligen der haringvisscherij.
Vele dagvaarten legden beslag op hem voor beden, noodig voor bescherming der
zeevaart, maar Veere moest zich inspannen om de huishoudelijke zaken van zijn
heer, die er zoo weinig tijd voor over had, niet geheel te zien verloopen. En reeds
dacht die heer, vroeg verzwakt door de zorgen van den staat en van zijn levenswijze,
aan het opmaken van zijn uitersten wil, welks uitvoering door de menigte van
schuldeischers, die haar wilden beletten, nog zooveel stof zou opjagen.
Intusschen kreeg hij (1553) door keizer Karel, veroverend in Frankrijk
binnengevallen, terug, wat Adolf gewelddadig door de Franschen ontnomen was,
in het Kamerijksche gelegen. Maar het hoogst scheen die gunst van den vorst
gestegen, toen hij, die, vóór zijn aftreden de grooten willende beloonen, dit ook deed
voor Max. van Bourgondië door de verheffing van de heerlijkheden Veere-Vlissingen
tot een markgraafschap. Als Max. I, in die waardigheid heeft hij dat aftreden zelf
bijgewoond, als gecommitteerde daartoe aangewezen door de Staten van Zeeland
uit het Lid der Edelen, een stand dien hij toch reeds als ‘Eerste Edele’
3

vertegenwoordigde (Blok 1 , 559). Verder mag, behalve het aanvaarden van de
markgrafelijke waardigheden en verschillende ‘besognes’ van Max., samenhangende
met de verandering van landsheer, ook de uitrusting van de vloot tot den overtocht
van Karel V naar Spanje, hem in 1555 van alle Statenvergaderingen verre gehouden
hebben. Tot bedoelde besognes behoorden ook die van het stadhouderschap over
de drie prov., waarin hij dan ook door den nieuwen vorst bevestigd wordt. Maar niet
wordt hij ergens genoemd als bevelhebber van de vloot, waarmede Karel V naar
Spanje vertrok, wel Anthony van Bourgondië, heer van Wackene en Capelle. Wel
bracht Philips II bij zijn reis door de landen van zijn jonge heerschappij een bezoek
ook aan Zeeland, ook aan Sandenburg (1556), en wel kort vóórdat op Walcheren
de pest uitbrak, waarom Max. van uit Heenvliet in Holland zijn bevelen, ook
dienaangaande, uitzond aan de magistraat te Veere. Genoemd jaar ging verder
met meerdere dagvaarten voorbij, maar dan breekt opnieuw de oorlog
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met Frankrijk uit en wederom troffen de maatregelen van den admiraal de Fransche
kapers, maakten zijn schepen fransche prijzen. Evenwel gebrek aan geld en
levensmiddelen bemoeilijkte de uitrusting van een behoorlijke vloot. Misschien ook
Max.'s toenemende zwakte.
Want reeds naderde voor hem, schoon nauwelijks 44 jaar oud, het einde. En 4
Juni ('t Nobiliaire geeft 1 Juni) 1558 stierf hij, geen kinderen nalatend bij zijn gemalin
L o u i s e d e C r o y , later hertrouwd met J a n v a n B o u r g o n d i ë , heer van
Fromont en van Han (aan de Sambre). M a x . d' H e n n i n , heer van Bossu, (2de)
zoon van zijn zuster Anna en haar tweeden echtgenoot (zie art. Adolf), aangewezen
tot erfgenaam van zijn goederen, verzaakte evenwel den met schulden zoo zeer
bezwaarden boedel. Zie over het markiezaat van Veere, Vlissingen en de daaraan
verbonden waardigheid van eersten edelc o.a. F r u i n - C o l e n b r a n d e r a.w. ('s
Grav. 1922), 84. Vgl. ook J.P.Th. C a u , Hist. marchionatus Verae et Vlissingae
(Lugd. Bat. 1838, 38), waar tevens weer uitkomt, dat, mogelijk toe te schrijven aan
zijn onverdraagzaamheid jegens de Protestanten, de rouw over den dood van Max.
nog het minst was bij de standen en bewoners van Zeeland en in het algemeen
verre was van die droefheid, die, naar het heette, zoo groot zou zijn ‘als de
minsaemheyt van hem geweest was in zijn leven’. En dan volgt, op die uiting bij
Reigersbergen (I, 224), die zijn werk aan hem heeft opgedragen, als staaltje van
dit laatste de bovenbesproken testamentaire schenking aan Veere van den grooten
‘vergulden kop’ van Max. van Buren.
Overleden op Sandenburg is hij ook in de kapel aldaar begraven. Eenigszins
verward, althans gedeeltelijk vereenzelvigd schijnt hij te zijn (door A n s e l m e , Hist.
gen. de la maison de France 258) met zijn naamgenoot Max. van Bourgondië (overl.
1534), abt van Middelburg, voorkomende op 1520 als beleend met Westhoven
(M o e s - S l u y t e r m a n , III, 247), bastaardneef van Karel V, zoon van Boudewijn,
een bastaard van hertog Philips (zie art. Anthonie), dus van den tak der heeren van
Falais. Want uit geen enkele andere bron blijkt, dat Max. van Bourgondië, admiraal
en stadhouder, aanvankelijk ook bestemd zou zijn geweest voor den geestelijken
stand en hem eveneens de waardigheid van abt van Middelburg zou zijn opgedragen,
al kan de opleiding door Erasmus voor de schoone letteren mede zeer wel voor
hem gegolden hebben en al neemt Anselme eveneens het jaar 1534 aan als sterfjaar
van een Max. van Bourgondië, abt van Middelburg en zoon van den bastaard
Boudewijn.
Wat den Max. van Bourgondië, heer van Beveren, van dit artikel betreft, bij
G a r g o n , II, 107 vindt men, als van zijn voorvaderen, ook de beeltenis van hem,
die ‘om zijn dapperheid tot admiraal verheven, voor Neerlands vloot de fransche
kust deed beven’.
Zie verder den lof van B o x h o r n en v a n E r m e r i n s (waar ook een zegel van
Max. als admiraal) en voor het overige de lit., in dit art. en in dat van Adolf reeds
vermeld.
Kooperberg

[Bourgondië, Philips van]
BOURGONDIË (Philips v a n ), heer van Beveren, overl. te Brugge 4 Juli 1498, was
een zoon van Antonie (zie art.) en M a r i a d e V i é v i l l e . Gelijk uit hetzelfde artikel
reeds bleek, was hij een van de trouwste verdedigers van de zaak van Maria, in
verschillende van haar landen door Lodewijk XI bedreigd na de catastrophe van
Nancy. En kloekmoedig St. Omer verdedigend tegen fransche pogingen, weerstond
heer Philips tevens 's Konings
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bedreiging met het leven van zijn gevangen vader, waaraan de vorst echter geen
uitvoering heeft gegeven ondanks de standvastige trouw van de bijtijds in staat van
verdediging gestelde plaats.
Philips van Beveren, blijkens gewaagde aanslagen, als bij Thérouanne (zie Chron.
v. Vl.), een vermetel partijganger, wordt genoemd onder de aanzienlijke heeren, die
medestreden in den slag bij Guinegate (7 Aug. 1478). Hij, kamerheer en raadsman
van den hertog, was toen reeds ridder van de Vliesorde, daartoe immers gekozen
op het kapittel van Mei van dat jaar, te Brugge gehouden, hetzelfde, waarop de zaak
van zijn vader (zie art. Antonie) onderzocht was. Als hij ongeveer 3 jaar Iater de
vergadering der Orde te 's Hertogenbosch in persoon had bijgewoond, waar hij zich
in werkelijkheid had doen vertegenwoordigen door den graaf van Nassau, dan had
hij kunnen hooren, hoe Max. de zaak van diens vader, op nieuw ter sprake gebracht,
verdedigde op grond o.a. hiervan, dat Antonie het Ordelint van den Koning van
Frankrijk niet had willen aannemen, maar dat van de Vliesorde was blijven dragen.
Maar ook diens zoon zou het - een tien jaar later - met deze aan den stok krijgen.
Feit is het, dat Beveren volstrekt niet steeds één lijn is blijven trekken met Max., met
name tegen de oproerige Vlamingen. Integendeel.
Het begon al spoedig na den dood van Maria, wier laatste jacht hij ook had
meegemaakt, gelijk het tragisch afscheid aan haar ontijdig sterfbed (d. VI, kol. 1002),
dat met name de Gentenaren zich het toezicht over haar kinderen aanmatigden en
hen in hun macht namen.
Tot het regentschap, dat zij over den jongen Philips, als souverein te Gent
geïnaugureerd (10 Jan. 1483), en Margaretha aanstelden, behoorde ook Philips
van Bourgondië, heer van Beveren als één van de (4) Raden. In het geschil, dat
vooral over de ‘mambournie’ (niet te verwarren met de ‘tutelle’) tusschen de
Vlamingen en Max. ontstond, trad, evenals Philips van Kleef (zoon van Adolf van
Ravestein) ook de heer van Beveren meermalen aan de zijde van eerstgenoemden,
ook en vooral juist na den vrede van Atrecht (23 Dec. 1482) hevig voortwoedend.
Duidelijk blijkt dit ook uit een der documenten, betrekking hebbend op de voogdij,
Max. betwist door de Staten van Vlaanderen en mede door Philips van Bourgondië
onderteekend (men zie den brief van dat college aan eerstgenoemde, er ten onrechte
reeds roomsch-koning genoemd en gedateerd 13 Oct. 1483, met diens antwoord
daarop, door repliek weer gevolgd, bij K e r v i j n d e L e t t e n h o v e , Hist. de
Flandre V, 5263 s.). Maar toen Jacob van Romont (uit het huis van Savoye), tot
kap.-gen. van Vlaanderen benoemd, 12 Dec. naar Anna van Beaujeu gezonden
werd om de hulp van Frankrijk in te roepen tegen den aartshertog, werd die al te
particularistische politiek in de overige Nederlanden als verraad gevoeld, die
weigerden Romont als luit.-gen. van Philips te erkennen. Trouwens ook Beveren,
die aan die zending nog had deelgenomen (volgens P. P é l i c i e r , Lettres de Charles
VIII I (1483-1488) 370 s) keerde (evenals ook weer Kleef-Ravestein) spoedig den
onrustigen democraten den rug toe, met wie de strijd voor Max, na een mislukte
verzoeningspoging van een aantal Vliesridders, onder wie ook Beveren,
onvermijdelijk was of scheen. We zien Philips van Beveren ook weer als een der
onderhandelaars bij den vrede van Brugge, die, voorloopig althans, wederom een
einde maakte aan de krijgsverrichtingen. De schrijvers, die, gelijk de la Marche en
Kervijn (anders daarentegen van Mieris, O. D e l e p i e r r e in Chron. des faits et
gestes admirables de Max. I durant son mariage avec Marie de Bourg.)

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 8

207
hem daarbij voorstellen als vertegenwoordiger der opstandelingen moeten zich wel
vergissen, aangezien van Beveren vermeld wordt (bij d e S m e t , Mém. hist. sur la
guerre de Max. in Mém. Ac. Roy. T. XXXV (Brux. 1865) 14 - met verwijzing naar
D e s p a r s , Chron. v. Vlaand. IV, 222) onder de krijgsoversten van Max., die hem,
zonder op tegenstand meer te stuiten, den weg naar Brugge openden, ook al wilde
Beveren niet kapitein van die stad worden als opvolger van den van de amnestie
uitgesloten heer van Gruthuse. En het was van Gent uit, waarheen een geheime
zending uit Brugge geslaagd was, dat de heer van Beveren met anderen gezonden
werd naar laatstgenoemde stad, waar het 23 Juni tot het bovenbedoelde accoord
kwam met den aartshertog, die thans als ‘mambour’, zoo goed als ‘tuteur’, ook door
de weerspannige Vlamingen erkend werd (ook 28 Juni als datum van onderteekening
genoemd).
In elk geval, geen 14 dagen later, immers, 6 Juli 1485, kon daardoor te Mariakerke
eindelijk de ontmoeting plaats hebben van Max. met zijn zoon, van waar het
gezelschap naar het nabijgelegen Gent optrok, waartoe ook de heer van Beveren
behoorde, evenals diens vader (zie Antonie).
Maar spoedig verwijderde Max. zijn zoontje uit de woelige stad, waar het kort na
den intocht weer tot, ook door duitsche krijgsknechten gaande gemaakte,
rumoerigheden kwam, die Ravestein en van Beveren tevergeefs hadden trachten
te voorkomen, maar die toch betrekkelijk spoedig gestild waren. Bij nieuwe geschillen
in 1487 begaven zich Philips van Kleef, Antonie, bastaard van Bourgondië en zijn
zoon, de heer van Beveren naar Termonde, met opdrachten van Max. Wederom
brak er tegen deze, een aantal maanden te voren roomsch-koning geworden, verzet
uit van de Gentenaren, opnieuw verbonden met de Franschen (dl. VII, kol. 956-957).
Niet alleen de gilden te Gent en elders namen het, afgezien van hun andere
grieven, Max. kwalijk, dat hij, inbreuk makend op den vrede van Atrecht, den oorlog
met Karel VIII hernieuwde, ook deed dit een groep edelen, onder wie ook Beveren,
waartoe misschien zijn verwantschap met heer Wolfert van Borselen meewerkte,
wiens schoonzoon hij kort te voren was geworden en op wien diens heerlijkheid
Veere overging.
Ook te Brugge werd het, mede door handelingen van Max. en aanhangers, woelig,
welke onrust de heer van Beveren en andere heeren nog trachtten te bezweren
(J.L.A. D i e g e r i c k , Corr. des Mag. d'Ypres (Bruges 1853), 33. Het was toen 4
Febr. 1487 (1488 n.s.).
En het geschiedde één dag later, dat Max. uitgenoodigd werd om zijn intrek te
nemen op het Craenenburg. Van Beveren toonde zich vóór alles Philipsgezind;
dezen jongen vorst vertegenwoordigde hij, een der groote heeren van den bloede,
kort daarop te Brugge, waar hij en zijn medegezanten met den roomsch-koning
spreken (20 Maart). Dan zien we hem en Ravestein en vertegenwoordigers van
verschillende gewesten te Sluis, en onder de afgevaardigden, die zij hebben
gezonden naar Gent behoorde ook ‘Monseigneur Antoine, le bâtard de Brabant’
met het doel om te bemiddelen. Zij wantrouwden hun veiligheid te Gent en verzochten
den Staten de bijeenkomst te doen houden te Brugge of te Damme. En ook als de
afgevaardigden van Brabant enz. te Gent komen, blijven Ravestein en Beveren nog
te Sluis. Beiden laten zich dan ook vertegenwoordigen op de Statenvergadering,
zich over hun afwezigheid verontschuldigend, omdat in hun hoedanigheid van
Vliesridders bijzondere eeden hen binden aan den Koning.
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Maar men wilde hen gaarne te Gent hebben, waarin zij toestemden op voorwaarde
van gijzelaars; doch de Gentenaren wilden alleen maar brieven van vrijgeleide
geven. Intusschen drongen de Heeren van den Bloede er bij de afgevaardigden
van Brabant op aan, dat zij zich met die van Vlaanderen in betrekking zouden stellen
om te onderhandelen over den vrede en de bevrijding van den roomschkoning.
Diens vader naderde al langer hoe meer met zijn troepen. Die van Vlaanderen
maakten ten slotte (16 Mei 1488) op bepaalde voorwaarden hun accoord met Max.
op diens eerewoord. Behalve hij zelf leggen ook o.a. de heer van Beveren en
verschillende Staten, ook die van Vlaanderen, den eed af op dat vredesverdrag. De
eerste met andere Raden van Philips bevestigen het pardon, uitgesproken door
Max. na zijn vrijlating, door een verklaring, gepubliceerd in Oct. Philips van Kleef
stemt erin toe als gijzelaar naar Gent te gaan, waar hij afstapt in het hotel van den
heer van Beveren.
Maar reeds toonden de benden van Albrecht van Saksen hun moedwil, de
roomsch-koning zijn woordbreuk. Philips van Kleef bleef echter zijn woord getrouw;
de Vlamingen benoemden hem tot kap.-gen. van hun leger. Philips van Bourgondië,
heer van Beveren, die, evenals hij, het verdrag van 16 Mei bezworen had, behoorde
(volgens K e r v i j n , II, 458) onder degenen, die diens voorbeeld volgden, Beveren,
immers eveneens tuk op zijn eer, gelijk hij in 1477 reeds te St. Omer bewezen had
(waarover boven en B a r a n t e , II, 575).
Doch duidelijk is dat alles niet, te minder daar ook hij, op een tractement van ƒ
1200, gouv. en kap.-gen. van Vlaanderen (ten onrechte vermoedelijk voor kapitein,
en dan in bourg. oost. dienst) te zelfder tijd genoemd is (volgens I' E s p i n o y ,
Recherches des Antiquités et Noblesse de Flandres aangehaald bij J. E r m e r i n s ,
Zeeuwsche Oudheden III, 2, bl. 7). Was niet kort te voren (1487), door Max. daartoe
benoemd, die ermede den grondslag legde tot de ned. zeemacht, het ambt van
admiraal der vloten geschapen, Philips van Beveren dus als onze eerste admiraal
opgetreden (hoe dan ook tegen den zin der Staten: B l o k , Holl. stad in de Bourg.
Oost. periode, 51). Ontsloeg hem dan nu Max. uit dat ambt, als hij zich aansluit bij
de Vlamingen tegen hem? Er blijkt niets van. Wel integendeel, hoe in 1488 Beveren
(met den stadhouder van Holland) ‘admiraal van de zee’ voor Max. Cadzand inneemt
en zijn omgeving, in het alg. het vlaamsche land, deerlijk plundert. En weltreffen
we, ongeveer in den tijd van Gents onderwerping, Philips van Bourgondië-Beveren
onder de gasten aan van overste Wilwolt van Schaumburg (zie art. en diens, daar
genoemde Geschichten und Thaten in Bibl. des Lit. V. in Stuttgart L (1859), 125).
Wel komt de naam van Philips van Borselen voor (bij K e r v i j n , II, 470) onder de
scheidsrechters van de partij van Max., die, na den vrede (te Frankfort) met Karel
VIII, conferenties hield met die der Vlamingen te Plessis-les-Tours. Hieruit kwam
het verdrag van 30 Oct. 1489 voort. Kortstondig van duur en evenals het verdrag
van Damme nog geen einde makend aan den krijg, zien we ook daarna Philips van
Beveren nog genoemd als admiraal en kapitein van Vlaanderen, met name in de
laatste episode bij Sluis, ten slotte door Ravestein overgegeven.
Wel schijnt, met name in den tijd van Max.'s hechtenis, Beverens houding verdacht
te zijn geweest. Trouwens ook om zijn losse zeden kreeg hij beschuldigingen te
hooren op het kapittel der Vliesorde in 1491. Met zijn verdediging schijnt hij toch
niet ongelukkig te zijn geweest; althans hij blijft gehandhaafd en krijgt de opdracht
om het
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geval van zijn vader tot klaarheid te brengen. We hooren weinig meer van Philips
van Beveren, Twijfel is uitgesproken over zijn deelneming aan Max.'s tocht in Artois
en tegen Atrecht (H e n n e b e r t , Hist. gén. de la prov. d' Artois). Het is mogelijk,
dat, Sluis gevallen en aan het bedrijf der Hoekschen in die streek een einde gemaakt
zijnde, zijn dienst ter zee meer noodig is geweest, wat niet zeggen wil, dat hij rust
nam of kreeg.
In 1492 o.a. te Mechelen bezig met besprekingen over een bede van ƒ 20000
over Zeeland met den stadhouder Albrecht van Saksen, doet hij zich mede gelden
op de vergadering der Staten van Zeeland, te Middelburg gehouden, al zal men
hem daar nog wel verweten hebben, dat hij te laat was gekomen om de Hoekschen,
uit Sluis overgestoken naar Walcheren, te beletten Westkapelle in brand te steken.
Dit was dus nog geschied in den tijd, dat hij als admiraal nog optrad tijdens de
vermelde worsteling om Sluis, derhalve ijverig in den dienst van het Hof, welks gunst
hij, behalve als admiraal, ook moest bewaren om zijn generaalschap van Vlaanderen
(terwijl hij elders, behalve dan admiraal van de zee, alleen heet ‘kapitein van de
Guarde van Vlaenderen’; zie Kron. v. Zeeland II, 349). Maar weinig treedt hij sinds
meer op den voorgrond. In 1495 teekende hij mede de nieuwe keur van Zeeland
van den in het vorige jaar als graaf opgetreden Philips den Schoone, van wien hij
een der voornaamste gezellen was. En evenzoo teekende hij de Ordonnancie ter
publicatie dier keur, tegenwoordig zijnde in de hooge Vierschaar te Middelburg, op
24 April 1496. Bij J. C h m e l , Urk. Briefe und Actenstücke Max. I (in Bibl. des litt.
V (Stuttgart 1845), 537-544, 141), komt hij op het jaar 1496 nogmaals voor en verder,
afgezien van een paar kleine rechtzaken, met zijn gemalin mede als doopgetuige
op het jaar 1497, waarin hij ook nog een privilege van Philips den Schoone verwerft.
Dit privilege van 18 Nov. 1497 (mede op naam van Max. afgedrukt bij E r m e r i n s ,
Zeeuwsche Oudheden IV, 2, 135 vlg.) wordt vermeld bij L a s o n d e r , Bijdr. tot de
Gesch. van de Hooge Vierschaar in Zeeland (Diss. 's Grav. 1909, 87). Maar geen
jaar later, 4 Juli 1498, is hij (te Brugge) gestorven.
Door zijn huwelijk (1481) met de toen nog zeer jeugdige A n n a v a n B o r s e l e n ,
de eenige dochter van Wolfert (overl. 29 April 1486) werd hij heer van Veere en
Vlissingen; op 13 Mei van genoemd jaar werd hij als man en voogd van Anne te
Veere gehuldigd.
Hem, die daar nogal als een weelderig heerschijnt te zijn opgetreden, vermeld
op 1487 in verband met zijn heerlijkheid van Beveren (bij de aanstelling van Hendrik
van Balen tot meester valkenier) werd in 1488 een dochter geboren, M a g d a l e n a ,
gehuwd (1514) met J o o s t v a n C r u y n i n g e n , heer van Heenvliet enz. (Gen.
en Her. Bl. IX, 261) en in 1489 een zoon, Adolf (zie art.). Nog een dochter,
C h a r l o t t e (soms Anna genoemd (b.v. Nav. XXIII)) trouwde met J a n v a n
B e r g h e n , heer van Walhain, maar volgens E r m e r i n s t.a. p. 128 was Margaretha
de 2de dochter van de weduwe Anna en was een dochter van Antonie (zie art.)
gehuwd met Jaspar van Culemburg (Ned. Leeuw 1917, 190).
Het lijk van Philips van Beveren werd naar Veere gebracht en op het kasteel
Sandenburg in den koepel ter rechterzijde van het hoogaltaar begraven. Afgezien
van Vlissingen, welke stad hij mede hield in zijn genegenheid en bemuurde en
versterkte met het oog op de rooverijen der Sluizenaren (J.W. t e W a t e r ,
Inhuldiging v. Willem V als erfheer v. Vlissingen (Middelburg 1769), 10), is hij daar,
te Veere, wellicht het meest betreurd, want het heette
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daar van hem, dat gedurende zijn bestuur die stad veel verbetering aan muren,
veste en poorten verkregen heeft, de koophandel vooruitgegaan, de justitie
gehandhaafd, de zeewering in goede orde gebracht was.
Bastaardkinderen, wordt den heer van Beveren nagegeven, heeft hij niet
achtergelaten.
Zijn wapenschild, gequarrelleerd met dat van zijn vrouw en zijn moeder Viéville,
staat in de glazen in de Raadzaal te Veere.
Over portretten zie slot art. Antonie, waar ook de 1it., voorzoover niet ook in dit
art. reeds opgegeven.
Bovendien nog: O. D e l e p i e r r e , Marie de Bourgogne (Brux. 1841); E.
M a n n i e r , Chron. de Flandre et d'Artois par Louis Brésin. Analyse et extraits pour
servir à l'hist. de ces provinces de 1482-1560 (Paris 1880); D e s c h a m p s d e
P a s , Hist. de la ville de St. Omer; J.J. d e S m e t , Mém. sur la guerre de Max.
contre les villes de Flandre (Mém. etc.) t. XXIX (Brux. 1865); Alg. Ned. Familiebl.
1892, 23; R. K n e s c h k e , Zur Gesch. der niederl. Kriege am Ausgange des XV.
Jahrhunderts (Zittau 1892), 11; F u n c k B r e n t a n o , Annales Gandenses (Coll.
de textes) (Paris 1896); Revue générale de Belgique, 1899, II, 786.
Kooperberg

[Boursse, Esaias]
BOURSSE (Esaias), schilder, werd te Amsterdam geboren 3 Maart 1631 en is
overleden op zee in Ned. Indië 16 Nov. 1672. Hij woonde in Amsterdam van 1656-61,
maar schijnt in dezen tijd ook in Italië geweest te zijn. Hij woonde in de
Anthoniebreestraat, waar ook Rembrandt gewoond heeft. B. kwam in dienst van de
O.-I. Comp. en ging in 1672 naar Indië. Men kent twee schilders met den naam
Boursse nl. E. en L.; waarschijnlijk waren zij broeders, en zonen van J a c .
B o u r s s e uit Valenciennes en diens vrouw A n n a d e F o r é uit Avienines bij
Bergen. Men heeft wel eens gemeend, dat er slechts één interieurschilder had
bestaan, dat E. en L. Boursse dezelfde persoon was, maar het schilderij van 1656
uit de Wallace coll. is duidelijk en goed met een L. gesigneerd en van een andere,
betere hand, dat te Aken, duidelijk E. gesigneerd. In den inventaris van de
nalatenschap van zijn broeder Jan Boursse, opgenomen na 24 Nov. 1671, komen
o.a. schilderijen voor van Boursse zelf, van Porcellis en Rembrandt, prenten en
teekeningen (2 boeken) door Rembrandt, twee modellen gedaan ‘van’ Rembrandt.
B. schijnt, volgens dezen inventaris, ook veel geteekend te hebben, wij lezen ten
minste aldaar ook van ‘Een kunstrijk teyckeninghboeck van de Indische Natien op
Ceylon gedaan door Esaias Boursse naer 't leve’, ook van een teekening
voorstellende de Kaap de Goede Hoop.
Boursse behoort tot een groep schilders, die uit Rembrandt's atelier voortkwamen,
zooals P. Janssens, C. Bisschop, P. v.d. Bosch, Jan Vrel, Koedijk. Het zijn geen
groote talenten, zij herhalen hun onderwerp (interieurs vooral) telkens weer, zij
geven eenvoudige motieven, die zij min of meer aan andere, grootere kunstenaars
ontleenen, maar in hun genre brengen zij het tot een bewonderenswaardige
volmaaktheid. B. schildert ook interieurs, binnenplaatsen of een hoek van een stal,
zijn figuren zijn niet handig in de ruimte gezet. B.'s schilderijen lijken o.a. op die van
Pieter de Hooch, maar zij zijn breeder van voordracht, zwaarder en bruiner van
toon, de kleur is roodbruin, meestal met wat blauw en wat geel; de techniek is
‘pastos’, met sterk licht en donker.
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vrouw aan spinnewiel; den Haag, Galerij Bachstitz, slapende boerenvrouw; ook
meende men vroeger, dat bij

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 8

211
den grooten brand van het Museum te Rotterdam een schilderij van Boursse moest
verloren gegaan zijn, het schijnt echter een Siberecht geweest te zijn; Berlijn, Kaiser
Friedrich Museum, binnenplaats met jongen, die zeepbellen blaast; aldaar, Frau
Schoeller, vrouw aan waschtobbe; Düsseldorf, Museum, lezende vrouw (vroeger
Gall-Rothmann, Amsterdam); Londen, Wallace collectie (L. Boursse 1656), vrouw
aan schouw bij onopgemaakt bed; aldaar, verz. Humphrey Ward, mannen en jongens
bij een maaltijd; Aken, Museum, bellenblazende jongens in landschap (ges. E.);
Mainz, Museum, verz. S. Michel, oude vrouw aan haard; Stuttgart, Museum, muzikant
in kamer; Straatsburg, Sted. Museum, appelschillende vrouw; Bonn, Provinciaal
Museum, een met verstelwerk voor de schouw zittende vrouw. Er kwamen
schilderijen voor van B. in de verzamelingen van baron van Heeckeren van
Brantsenburg (1846); coll. Niesewand (1887), coll. Friesen (1885), op veiling Mersch
(Parijs 8 Mei 1908); in de verz. Wesendonck, een vrouw (?) in kamer; coll. Janssen
(veil. Fred Muller 26 April 1927), holl. interieur; firma Kleykamp, 's Gravenhage,
1927, keuken.
Teekeningen der familie Boursse in verz. Lannoy Nov. 1890, 2 stuks gesigneerd
L.B. 1653; Hamburg, een naar Rembrandt gecopieerde teekening in sepia
voorstellende een genrestuk (J. Boersse fec.).
Naar E. Boursse's ontwerp graveerden: H. Rennefeld, C.L. van Kesteren en J.A.
Boland(?).
Zie: W. B o d e , Repertorium f.K. X (1887), 37, 361; C. K r a m m , De Levens en
werken der Hollandsche en Vlaamsche kunstschilders etc. (Amsterdam 1857-64)
I, 141; W. B u r g e r , Musée de la Hollande, Amsterdam, La Haye, Mus. v.d. Hoop
et musée de Rotterdam (Paris 1858 -60) II, 255; A.v. W u r z b a c h , Niederl.
Künstlerlexikon I, 60, II, 35; W. M a r t i n , in U. T h i e m e - B e c k e r , Allgem.
Künstlerlexikon IV, 467; E.W. M o e s , Aanteekeningen Rijks Prentenkabinet, afd.
schilderijen; Art in America (1913) I; W. B o d e e n A . B r e d i u s in Preuss. Jahrb.
(1905) 205, 213, (1890), 71, (1893), 41; C. H o f s t e d e d e G r o o t , Beschreibendes
und kritisches Verzeichnis der Werke der Maler des XVII ten Jahrhund. Essling a.N.
(Paris) I, 569 no. 9; B i e r m a n n in Cicerone (1923), 925; Cat. Mus. Bonn (1914),
pl. 50; A. B r e d i u s , Künstlerinventare I, 120-126; A. B r e d i u s , Meisterwerke des
Reichsmuseums zu Amsterdam (München); Cal. Kaiser Friedrich Museum (Berlin.
Jul. Bard. 1911) II; Cat. Wallace collection; Cat. coll. Hodskon IV (1872), 25; Cat.
Mersch 8, V, (1908), 12; Cat. Niesewand (1887), 14; A. B r e d i u s , Amsterdam in
de 17de eeuw, 209; Ned. Spectator (1882), 184; Cat. lentoonst. Brussel (1882); C.
H o f s t e d e d e G r o o t in Oud-Holland X, 181; E. P l i e t z s c h in Zeitschr. für
Bild. Kunst XXV, 223; W.R. V a l e n t i n e r , Cat. coll. Johnson, Philadelphia.
J.M. Blok

[Bouwen, Claes Oly]
BOUWEN (Claes Oly), geb. te Amsterdam, ook wel genoemd K l a a s O l y , werd
wegens deelneming aan de troebelen op 29 Mei 1568 door Alva ingedaagd. Op 30
Juni 1568 wordt de acte van uitroeping bekend gemaakt. 1 Sept. 1568 wordt hij
verbannen. Later zien wij hem terug op de vloot der Watergeuzen. In September
1569 is hij op de vloot van Dolhain op het schip van Schoon Michiel. In September
1570 is hij kwartiermeester op het schip van Dirk van Bremen. Hij had zes tot zeven
brandmerken en behoorde tot het ‘schuim van boeven en rabauwen’
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Zie: Archief van Amsterdam, Confessiënboek 1567-72, 236 vo. Notitie van Jan Bets
Rodenburgh, 88 vo.-92 vo., MS. in Gemeente Archief van Amsterdam; B o r , Nederl.
Oorlogen I, bijvoegsel, 123; M a r c u s , Sententiën, 123; t e r G o u w , Gesch. van
Amsterdam VI, 321; v a n V l o t e n , Nederl. Volksopstand (1858) I, 308.
Vogels

[Boxselt, Henricus Josef van]
BOXSELT (Henricus Josef v a n ), priester en pastoor te Lutjebroek, daarna 1791
te Middelburg en 1796 te Delft, overleed aldaar bijna 74 jaar oud 28 Sept. 1823 en
werd op het R.K. kerkhof te Schipluiden begraven.
In de statie te Middelburg heerschte tweedracht en partijschap tusschen den
pastoor Vermeer en den kapelaan J. van Gulick en hun aanhang. De kapelaan werd
verplaatst naar den Helder, weigerde en bleef te Middelburg. Hij werd in zijn verzet
gestijfd door het bestuur der stad en de Staten van Zeeland. Na een
onverkwikkelijken strijd en veel opspraak, wist de bestuurder der Missie den pastoor
van Lutjebroek, van Boxselt, over te halen de plaats van pastoor Vermeer, die
wenschte te vertrekken, te komen innemen Juli 1791. Door het voorzichtig en
beleidvol optreden van H.J. van Boxselt kwam spoedig een einde aan den strijd.
De kapelaan onderwierp zich en vertrok, Oct. 1791, uit Middelburg. Pastoor v.
Boxselt verbeterde het middelburgsche kerkgebouw en berichtte meermalen den
aartspriester over de plannen eener kerk te Vlissingen. Hij werd ook geraadpleegd
voor het oprichten van kerken te Veere, Tholen, Nieuw Vosmeer en het stichten
van een weeshuis te Middelburg. De pastoor schreef ook 1795 over de menigte
fransche vluchtelingen en de talrijke priesters uit Brabant en Vlaanderen aldaar
aangekomen. De aartspriester verzocht hem te Alphen aan den Rijn een nieuwe
statie op te richten. Hiertegen maakte hij bezwaren.
In Delft had zich een commissie gevormd om een tweede kerk van seculiere
priesters op te richten. Natuurlijk bracht dit veel wrijving en moeilijkheden met het
bestuur der oude kerk der franciskanen en veroorzaakte dit in dien tijd partijschap
onder de Katholieken. 9 Maart 1796 antwoordde de middelburgsche pastoor
bevestigend op het voorstel van den aartspriester om pastoor te worden dezer
nieuwe statie. 27 Maart deed hij voor het eerst dienst te Delft. Zijn bekende
voorzichtigheid wist de moeilijkheden te boven te komen en den voortvarenden ijver
en te ver gaande aanmatiging van het leekenbestuur in goede banen te leiden. Hij
herstelde langzamerhand den vrede onder de delftsche Katholieken, won aller
harten, zorgde voor het delgen der schulden en het verbeteren der kerk. Bij zijn
dood was de gansche stad in rouw. Het kerkbestuur bepaalde, dat te zijnen laste
jaarlijks in Augustus het jaargetij zou worden gehouden van den eersten pastoor
der parochie. Zie: Bijdragen bisdom Haarlem XXVIII, 55-61, XLI, 285, 434-440
passim, XLII 128-178 passim, XLIII, 459; De godsdienstvriend XI (1823), 140.
Fruytier

[Braasem, Gerardus]
BRAASEM (Gerardus) of B r a e s e m i u s , priester, geb. te Hoorn, overl. in den
bloei van zijn leven, niet 25 Juli 1654 (zooals in Bijdr. bisd. Haarl. XXI, 191) maar
17 Oct. 1652 en werd 19 Oct. begraven (Bat. Sacr., Hist. ep. Haarl. en De Katholiek,
Neerol. Haarlem LX, 1871, 339 geven zooals Bijdr. Haarl. XXV, XXIX den juisten
datum).
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van de la Torre 1656 (Arch. bisd. Utr. XI, 156) de primus der filosofie
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geweest. Een exemplaar van zijn filosofische theses, 2 Sept. 1637 in Leuven
verdedigd en opgedragen aan deken Jud. Cats, wordt nog bewaard, gedrukt op
satijn, in het bisschoppelijk museum te Haarlem. Ger. Braasem wordt echter niet
gevonden op de lijst der primussen van Leuven in Catalogus omnium primorum
Lovan. universitatis (Mech. 1824). Deze noemt 1636 Jac. Fauquonier van Mons en
1637 Bern. v.d. Zijpe van Mechelen primus. B. bestemd voor Alkmaar werd daar
niet toegelaten, zoo besloten eenparig de burgemeesters 29 Oct. 1644. Zij
herhaalden dit besluit 8 April 1646 met aanzegging, dat dit verzoek, hun
onaangenaam, niet meer mocht herhaald worden. Hij bleef toch pastoor der St.
Mathiasstatie te Alkmaar 1644-52. Onder zijn beheer kreeg de statie het huis ‘Het
blauwe Paard’ tot eigen kerk.
20 April 1650 werd B. gekozen tot kanunnik van het zoogenaamde haarlemsch
kapittel. De acta capituli vermelden aldus zijn dood in 1652. ‘Hoc funesto tempore
duo luminaria magna nobis exciderunt et quidem D. Gerardus Braessemius 17 Oct.
Alcmariae, ac postridie(eheu)Amstelodami Ampl. D. praepositus Leonardus Marius.’
Zie: Bijdr. bisd. Haarlem III, 319, 444, XV, 354, 356, 361, XXIX, 252-53.
Fruytier

[Braasem, Jan]
BRAASEM (Jan) of B r a e s e m i u s , priester, licentiaat in de theologie, geb.
waarschijnlijk te Hoorn, overleed aldaar 3 Juni 1667.
1638 was hij pastoor te Hoogkarspel (Archief aartsb. Utrecht XII, 421), te
Westwoud en Binnenwijzend, 1646 besloot het kapittel, dat hij Hoorne zou bedienen,
tegelijk met heer P. Poelrijck. Tevens werd hij belast met de statie Zwaag. Hij werd
kanunnik van het zoogenaamde haarlemsche kapittel en komt 22 Apr. 1664 voor
als aanwezig op de vergadering. In het verslag der Missie 1662 wordt Joh.
Braesemius, aartspriester van Hoorne, geprezen als: ‘dives opum sed magis
meritorum’, welke hij door een onvermoeiden arbeid van meer dan dertig jaren
verworven had.
Zie: Bijdr. bisdom Haarlem II, 147, V, 157, 158, VIII, 269; Archief aartsb. Utr. XI,
150, XVIII, 202.
Fruytier

[Braasem, Zepherinus]
BRAASEM (Zepherinus) of B r a e s e m i u s , priester, magister der filosofie en
baccaIaureus in de theologie van Leuven, overleed als pastoor te Wognum, N. Holl.,
23 Febr. 1662. Op het kapittel van de zoogenaamde haarlemsche kanunniken, 19
Sept. 1636, kwamen afgevaardigden van Wognum de aanstelling vragen van B. als
pastoor en opvolger van hun jeugdigen, op 4 Sept. 1636 aan de pest gestorven
pastoor, Nic. Warden. Hij was waarschijnlijk afkomstig uit Hoorn. De deken berichtte
9 Oct. 1636 dat B. uit Brabant had geschreven, dat hij zou komen. De Relatio der
missie 1638 en 1656 vermeldt het verblijf van B. te Wognum. Wel wordt Adrianus
Merius in Bat. Sac. II, 443 en Hist. episc. Haarlem 155, en in het Necrolog. Haarlem
(De Katholiek LX (1871), 339), pastoor van Wognum genoemd, maar deze bewoonde
aldaar de Huize de Meer en bediende verschillende gehuchten van Wognum en
omstreken tot zijn dood 1652.
In hoever de drie priesters Zepherinus, Gerardus en Joh. B. bloedverwanten
waren, blijkt niet.
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420.
Fruytier

[Braen, Willem]
BRAEN (Willem), overleed 16 April 1477 als deken van het kapittel in de St.
Geertrui-kerk te Bergen op Zoom, en werd begraven in die kerk, waar een gedeelte
van de zerk nog ligt.
Zijn vader, Willem Braen, was poorter van Bergen op Zoom. In 1428 werd aan
den zoon het
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beneficie van Alle Heiligen en St. Michael in de kerk van Hildernisse gegeven, en
van 1435 af noemen de akten hem priester en kanunnik in zijn geboortestad. In
1442 is hij met den heer van Bergen op Zoom in Florence en in 1451 wordt te Leuven
ingeschreven heer W.B., priester van het luiksche bisdom. De brieven zijner
verkiezing tot kapitteldeken te Bergen op Zoom legde hij 25 Sept. 1458 over aan
het kathedraal kapittel te Luik.
Zie: R e u s e n s , Matricule, bl. 256; G.C.A. J u t e n , De parochiën in het bisdom
Breda, dek. B.o.Z. 7; Analectes p. servir à l'hist. ecclés. de la Belgique XXIII, 400.
Juten

[Brans, Cornelius]
BRANS (Cornelius), geb. te Druten, Gelderland, overl. te Brugge 16 Mrt. 1849, waar
hij werkzaam was aan de school Boogaerde. Hij gaf een boekje uit: Leeslessen,
voorgesteld door het aengenaeme en het voordeelige voor kinderen (Brugge, de
Moor z.j.).
Zie: Bibliogr. Nat. Belg. I, 149.
Fruytier

[Brans, Jan]
BRANS (Jan), geb. te Amsterdam 27 Dec. 1796, overleed te Brugge 13 Nov. 1862,
waar hij werkzaam was geweest als directeur der middelbare school, met anderen
gaf hij uit 1852-1857: Nieuwe bijdragen voor onderwijs en opvoeding ten dienste
der onderwijzers en Nieuw tijdschrift voor opvoeding en onderwijs ten dienste der
lagere scholen 1858 en 1859.
Zie: Bibliogr. Nat. Belg. I, 149.
Fruytier

[Breda, Willem van]
BREDA (Willem v a n ), kartuizer, overl. te Roermond 22 Sept. 1468. Aanvankelijk
was hij geprofest monnik van de chartreuse op den Mont-Cornillon te Luik. Later
heeft hij zich door een zoogenaamde tweede professie verbonden aan het
kartuizerklooster Betlehem te Roermond, waar hij een tijdgenoot is geweest van
Dionysius den kartuizer (dl. II, kol. 393). Hij heeft zich in zijn cel bezig gehouden
met het afschrijven van boeken. In de stadsbibliotheek te Trier bevinden zich twee
handschriften van een tractaat van Dionysius den kartuizer, getiteld Contra
pluralitatem benefictorum ecclesiasticorum, door den roermondschen kartuizer
Willem van Breda geschreven ‘manu antiqua et tremula’. Het eene beslaat fol.
162-186 van den codex no. 681, die afkomstig is uit de librije van het klooster St.
German. Het andere vindt men in fol. 32-56 van den codex no. 685, afkomstig uit
de boekerij van de benedictijnerabdij St. Alban te Trier. (Begin: Lata est porta et
spaciosa via que ducit...; Einde:.... Qui est super omnia deus sublimis et benedictus.
Amen). Het zou belangrijk zijn om door vergelijking van handschriften na te gaan
of Willem van Breda de scriptor is geweest van vele of meerdere tractaten van zijn
medekloosterling en of hij misschien geregeld als medewerker van Dionysius is
opgetreden.
Een andere W i l l e m v a n B r e d a heeft als monnik geleefd in het kartuizer
nonnenklooster bij Gosnay in Picardië (Monasterium Montis Sancte Marie Virginis
prope Gosnayum), waarvan hij vermoedelijk als vicarius de geestelijke leider was.
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Hij is de auteur van een drietal tractaten, welke nog in handschrift worden bewaard
in de Bibliothèque Nationale te Parijs (Fonds latin, no. 17274). Dit hs. is in 1444
voltooid door Johannes Multoris en bevat de volgende verhandelingen: fol. 1a-202
b. Commentarius in psalmos (Begin: Beatus vir.... a beatitudine incipit doctrina
David), fol. 203a-272b Meditationes super Genesim (Begin: Fac tibi archam de
lignis.... Nota quod fabricatio archae fieri jussa est), fol. 273a-321 b: Commentarius
in Canticum canticorum (Begin: Osculetur me osculo.... Quomodo sedet sola civitas.)
In fol. 321b staat door den
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afschrijver aangeteekend, dat Guillielmus de Breda te Gosnay, die 7 November
1440 was overleden, deze tractaten heeft opgesteld in samenwerking met de
moniales van zijn convent.
Een derde kartuizer W i l l e m v a n B r e d a uit de 15de eeuw is Wilhelmus Apsel
(dl. V, kol. 24), die in het klooster te Herne bij Edingen heeft geleefd en aldaar 4
Aug. 1471 is gestorven. Ook deze is auteur van meerdere geschriften. Hij wordt in
de kronieken genoemd: ‘exquisitissimus operarius in arte ligandi fabrilique’.
Zie: M a x K e u f f e r , Beschr. Verzeichnis der Handschriften der Stadtbibliothek
zu Trier, Sechstes Heft (Trier 1910), codices 681, 685; A. H u l s h o f , Verslag v.e.
onderzoek te Parijs naar handschriften, enz., belangrijk voor de gesch. v. Ned.
(Utrecht 1912), 30; D i o n y s i i C a r t u s i a n i Opera Omnia I (Monstrolii 1896), p.
LXIV; D.A. M o u g e l , Dionysius der Karthäuser 1402-1471 (Mühlheim a.d. Ruhr
1898); Cartae Capituli generalis Ordinis Cartusiensis (Ms. Certosa del Galluzzo,
Florence), 1869.
Scholtens

[Brétonné, Godefridus Wilhelmus de]
BRÉTONNÉ (Godefridus Wilhelmus d e ) of d e B r e t o n e , geb. te Nijmegen, overl.
te Venlo 17 Sept., begr. 19 Sept. 1747, was secretaris van Venlo 1713-18, vaandrig
in het regiment van overste Slangenberg (1717), schepen 1718-47, regeerend
burgemeester 1720, 1724, 1725, 1727, 1731, 1735, 1742, 1744, 1746, huwde te
Venlo 2 Juli 1717 (volgens het protestantsche huwelijksregister 30 Juli 1717) M a r i a
R o s a G e r c k e n r a e d t of G e r c k r a e d t (geb. te Herongen in 1697, begr. te
Venlo 23 Mei 1757, dochter van Conrardus en van Catharina de Paderborn), uit
welk huwelijk acht kinderen, waarvan ik vermeld: F r a n c i s c u s C a r o l u s
E m a n u e l (ged. 28 Dec. 1721, overl. 30 April, begr. 3 Mei 1790), was vicarius der
St. Martinuskerk 1748-90, rector van het altaar van het H. Kruis, ingeleid 21 Nov.
1748, en M a r i a A n n a J o s e p h a (ged. 29 Oct. 1723), geprofest als religieuze
in het Annunciatenklooster Trans-Cedron te Venlo 3 Jan. 1743. Zijn broeder
L u d o v i c u s A d o l p h u s (begr. 19 Januari 1768) was vicarius der St. Martinuskerk
1738-68 en rector van O.L.V. altaar, ingeleid 20 Juni 1738.
Zie: Protestantsche huwelijksregister van Venlo, Maasgouw (1906), 12, (1920),
60, (1922), 14, (1925), 19; Stadsarchief no. 199; M. H u b . H. M i c h e l s ,
Geschiedenis van de Loretto-kapel te Genooi en alles wat daarmede in verband
staat, 68; J a n V e r z i j l , Genealogie De Bretone.
Verzijl

[Breugel, Hendrik van]
BREUGEL (Hendrik v a n ) werd in 1706 door Gijsb. Bonaerts, die het griffierschap
van het kwartier van Maasland en het secretariaat van Oss en eenige andere
plaatsen van het kwartier in erfelijk bezit had, aangesteld tot griffier van Maasland
en secretaris van Oss en Lithoijen. Hij bekleedde deze ambten tot aan zijn dood, 2
Jan. 1744. Hij was gehuwd met M a r g a r e t h a v a n B r o e k h u i j z e n , geboren
te Oss, 2 Jan. 1695, dochter van D i r k v a n B r o e k h u i j z e n , stadhouder van
den kwartierschout van Maasland en A n n a V e r h a m m e n . Uit dit huwelijk had
hij twee zoons, Tieleman Dirk (zie volgend artikel) en Herman Gerard (zie dl. IV,
kol. 300) en een dochter A n n a , geb. te Oss 24 Maart 1726.
Cunen
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[Breugel, Tieleman Dirk van]
BREUGEL (Tieleman Dirk v a n ), geb. te Oss, 26 Nov. 1719, zoon van vorigen H.
van Breugel en Margaretha van Broekhuijzen.
Op 19-jarigen leeftijd werd hij substituut-secretaris van Oss, tot aan den dood van
zijn vader. Toen betwistte Dirk Coets, zoon van J. Coets,
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predikant te Oss, de Bonaerts hun aanspraken op het erfsecretariaat van Oss, doch
zij werden door de Hoogm. H.H. Staten-Generaal in hun rechten gehandhaafd.
2 Sept. 1746 stelden de Wed. J. Bonaerts en haar zoon Tieleman Dirk van Breugel
aan tot secretaris van Oss en griffier van het kwartier van Maasland, welke ambten
hij tot zijn dood, 15 Dec. 1779 bleef waarnemen. Van 1744 tot 1746 was hij pres.
schepen. In 1771 werd hij eigenaar van ‘het Slotje’ te Oss, een donjon der Graafsche
poort, opgetrokken in 1401, met in 1407 aangebouwde lage huizing (zie teekening
door Pronk in de verz. v.h. Prov. Gen. te den Bosch). Door overbouwing der lage
nevenhuizing maakte hij hiervan ‘het Hooghuis’, afgebroken in 1925.
Op een der schutbladen van het register der schepen-protocollen van Oss van
1748 schreef v.B. meerdere bijzonderheden in over het verblijf te Oss van de
gezanten der groote Mogendheden, die te Aken over den vrede beraadslaagden
en die vijf dagen in Oss vertoefden, om besprekingen te houden met den Hertog
van Cumberland, die tijdens de onderhandelingen van den vrede van Aken met zijn
leger engelsche en hannoveraansche soldaten in de heide, nabij Oss, gekampeerd
lag. (Volgens J.v. H e u r n , Historie der stad en Meijerij van den Bosch, deel IV,
zouden te Oss, op huize Munster, de praeliminairen van den vrede van Aken
geteekend zijn).
Van B. huwde 27 Juni 1770 A n n a C o r n e l i a d e W i t , uit Dordrecht, die na
zijn dood in het huwelijk trad met Mr. J a c o b . M. D e u t s uit den Bosch. v.B.
overleed kinderloos.
Zie: Uit het verleden van Oss en omgeving in het Weekblad De Stad Oss van 10
April-10 Juli 1925.
Cunen

[Breugel, Jan de Rovere van]
BREUGEL (Jan d e R o v e r e v a n ), geb. te 's Gravenhage omstr. 1760, overl.
waarschijnlijk te Middelburg. In dienst getreden bij de O.-I.C. kwam hij in 1779 te
Batavia, waar hem datzelfde jaar de rang van onderkoopman verleend werd. Zijn
benoeming tot fiscaal, prov. koopman en defin. koopman had plaats in 1780 en
1782. Een groot deel zijner dienstjaren bracht hij door in Bantam. Naar aanleiding
van zijn verblijf aldaar, gaf hij uit: Bedenkingen omtrent den staat van Bantam in
1786. Reeds begin 1788 heeft hij Indië verlaten, waarna hij Middelburg tot woonplaats
koos.
Zie: Bijdragen van de T.L. en V. van Ned.Ind. I, 2e reeks.
Bartelds

[Brielis, Adriaan]
BRIELIS (Adriaan) of B r u y l i s , een Nederlander van geboorte, misschien van
Brielle, benediktijnerabt, overl. 10 April 1472. Hij studeerde te Erfurt en behaalde
den graad van magister omstreeks 1440. Waarschijnlijk was hij, als zoovele andere
nederlandsche benediktijnen der triersche kloosters van dien tijd, scholier geweest
der fraters van Geert Groote. Hij trad in de abdij van Onze Lieve Vrouw der
Martelaren te Trier, en nam een bijzonder aandeel in het verspreiden der hervorming
van Bursfeld in de benediktijner kloosters van Duitschland. Hij verbleef in Bursfeld
en daarna in St. Jacobsberg bij Mainz 1444-1449, waar hij het ambt van cellier
waarnam. Adrianus Brielis was misvormd van lichaam. Hij muntte uit door kennis
der filosofie, muziek en liturgie, en werkte ijverig aan het verbeteren van de drukken
der nieuwe liturgische boeken; ten onrechte wordt hij genoemd als corrector der
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drukkerij Fust-Schoeffer te Mainz (Zentralblatt für Bibliothekswezen XVI (1898)
233-37). Hij was vooral in de weer om de liturgische uitgaven zijner congrega-
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tie, bijzonder wat de muziek betreft, te verbeteren. Mogelijk is, dat hij de drukproeven
van den brevier zijner orde, verschenen te Mainz 1459, heeft nagezien.
1458 werd Adrianus abt van Schonau in Nassau, dat een dubbelklooster was en
bleef tot 1606. Hij bewerkte de aansluiting zijner abdij bij de Congregatie van Bursfeld
1459 (Revue Bénédictine XVI (1899), 553). Ook als abt werkte hij vooral aan de
samenstelling en verbetering der liturgische boeken zijner congregatie. Zoo bewerkte
hij: Caeremoniale monasticum; Ordinarius divinorum officiorum; Modus accentuandi
evangelia et epistolas; Distinctio regulae Benedictinae. De eerste twee werken zijn
gedrukt bij de Fraters van Mariënthal te Rheingau; of de andere in druk verschenen
zijn, wordt betwijfeld.
Adriaan deed 1465 afstand van zijn abdij Schonau en wijdde zich geheel aan de
studie. Hij schreef nog Eruditio religiosorum en in het Duitsch een Litanie van alle
Heiligen, ten gebruike der nonnen van Schonau.
Zie: Studien und Mittheilungen zur Geschichte des Benediktinerordens XX (1899),
286, 291, XXV (1904), 721, XXXVII, 631-635; Z i e g e l b a u r -L e g i p o n t i u s , Hist.
res litterariae O.S.B. III, 538; Gallia Christ. XIII, 110; F r a n ç o i s , Bibl. gén. des
écrivains de l'ordre de St. Benoit (1775) 15; Dictionnaire d'histoire et de géographie
ecclés. (Paris 1912) I, 631.
Fruytier

[Brimeu, Charles de]
BRIMEU (Charles d e ), graaf van M e g e n , heer van Humbercourt, Housdaing en
Esperlecq, zoon van E u s t a c h e , die zijn broer A d r i e n , gest. in 1515 (of 1516),
als graaf van Megen was opgevolgd. Beide broers waren zonen van G u y d e
B r i m e u , heer van Humbercourt, in 1477 met Guillaume de Hugonet, den kanseller
van Bourgondië, gevallen als slachtoffer van den haat der Vlamingen tegen het
bourgondische huis. Zijn moeder was B a r b e d e H i l l e (en niet Hillery, zooals
Gachard haar ten onrechte noemt). Charles was geb. omstreeks 1525, en overl. te
Zwolle 9 Jan. 1572. Na den dood van Eustache (1547) riep zijn weduwe de hulp in
van de land voogdes Maria, koningin-weduwe van Hongarije, in zake een
familiegeschil met haar kinderen. Daardoor werd eerst op 11 Juli 1549 Charles met
het graafschap Megen beleend. In 1554 ontving hij zijn aanstelling tot kolonel over
15 compagnieën voetvolk uit het regiment van wijlen Maarten van Rossem; in 1556
werd hij ridder van het gulden vlies (27 Jan.) en nog in hetzelfde jaar stadhouder
van Luxemburg (1 Dec.), wat hij tot 22 Nov. 1558 gebleven is. Na den dood van
Charles de Lalaing viel op hem de keus van kapitein-generaal ‘en titre’ van
Henegouwen, tot hij Philippe de Montmorency, graaf van Hoorne, als stadhouder
van Gelderland verving, dank zij de warme aanbeveling van de nieuwe landvoogdes,
Margaretha van Parma, die hem bevond te zijn ‘fort ardant et voluntaire en tout ce
qui concerne le service de Vostredicte Majesté’. Daar van alle stadhouderschappen
die van Holland, Gelderland en Henegouwen de meest gewilde waren, blijkt uit deze
benoeming wel, dat hij zich in de gunst van het centraal gezag mocht verheugen.
Op 26 Juni 1560 stelde de landvoogdes den kanselier van Gelderland Adriaan
Nicolai (dl. III, kol. 941) van deze benoeming in kennis en beval hem herwaarts te
komen ten einde den nieuwbenoemde omtrent den stand van zaken in zijn gewest
in te lichten. Als stadhouder van Gelderland trok hij één lijn met die nederlandsche
hooge edelen, die de politiek, belichaamd in Granvelle, verderfelijk voor de
Nederlanden achtten.
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Ook hem was de oprichting der nieuwe bisdommen een doorn in het oog. Bij de
vestiging van het bisdom Roermond, waartoe Lindanus door Granvelle als bisschop
gewijd was, toonde hij zoo geringen ijver dat Philips en Margaretha er hem hun
ongenoegen over te kennen gaven. Bij de stellige ligue tegen den gehaten kardinaal
(Mei 1562) sloot ook hij zich aan en volgde hiermee het voorbeeld van alle overige
stadhouders, op Berlaymont na. Evenals Oranje, Mansfeld en Aremberg durfde hij
zonder verlof en in strijd met zijn instructie zijn stadhouderschap verlaten om den
rijksdag van Frankfort te gaan bezoeken (najaar 1562). Toen de koning na
Granvelle's vertrek verlangde, dat de plakkaten tegen de ketterij stiptelijk zouden
nageleefd worden, verklaarden eerst Bergen, daarna Megen, vervolgens Oranje dit
bevel niet ten uitvoer te kunnen leggen. Verder is Megen niet gegaan. Op de bekende
samenkomst te Hoogstraten (13 Maart 1566) verklaart hij zich evenals Egmond
ongeneigd de wapenen op te nemen om de vrijheid der Nederlanden te handhaven.
Als de Ligue zich gaat aansluiten bij het Compromis, komt er een keerpunt in zijn
houding tegen het wettig gezag. Hij trekt zich uit de eerste terug om van nu af de
rol te spelen, die Berlaymont in den tijd van Granvelle's suprematie vervuld had:
aanbrenger bij de landvoogdes van hetgeen hij bij de hooge edelen uitvisschen kon
(zie o.a. brief 165). Daarbij diende hem als handlanger Andries van Anderlecht (deel
I, kol. 129). Ook de zoo populaire Egmond keerde de ligue den rug toe, die met den
steun van den machtigen adel en den rijken burgerstand en met Egmond en Oranje
als leiders, de regeering te sterk zou geweest zijn. De laatste, alleen gelaten, was
vooreerst tot krachtig verzet niet in staat. Baatzucht werd nu Megen's drijfveer, die
hem de sympathie zijner tijdgenooten deed verliezen. In den herfst van het
wonderjaar 1566 wil hij een tijdelijken kapitein-generaal zien aangesteld,
waarschijnlijk in de hoop hiertoe zelf benoemd te worden (brief 245). Hij ijvert voor
een krachtig optreden, dringt op niets ontziende maatregelen aan, maar wenscht
zelf buiten schot te blijven (brief 182) en weigert onder voorwendsel van ziekte op
18 Aug. 1566 in Brussel te verschijnen, als de Raad van State besloten heeft den
hoogen adel en de ridders van het Gulden Vlies op te roepen ter beraadslaging over
het op 30 Juli door Lodewijk van Nassau, Brederode en tien anderen aan Margaretha
aangeboden adres, waarin eerbiedig verzocht wordt, dat zij de handhaving der rust
aan Oranje, Egmond en Hoorne zal toevertrouwen (zie brieven 174, 176). Hij is er
evenmin voor te vinden een rondreis door zijn stadhouderlijk gebied te ondernemen
wegens het alom dreigend gevaar. Van dubbelhartigheid is zijn houding niet vrij te
pleiten. Later, in de maanden vóór Alva's komst, als het pleit ten gunste van het
centraal gezag beslist is, wordt zijn toewijding aan 's konings zaak grooter en krijgt
hij bewijzen van waardeering van den kant van de regentes. Dan wordt hij een tijd
lang de schrik der Geuzen, die hij bij Medemblik uiteendrijft; hij beproeft den Bosch
te bezetten en maakt zich meester van Utrecht om te voorkomen, dat Brederode er
zich nestelen zal. Als de regentes in het voorjaar 1567 door Caspar de Robles een
lijst naar Madrid laat overbrengen met de namen van hen, die in de dagen van
gisting vorst en kerk trouw gebleven zijn, komen daar, naast den ouden Mansfeld,
de Berlaymonts, vader en zoon, Karel van Mansfeld, Noircarmes en Aerschot, ook
Brimeu en Jean de Ligne, graaf van Aremberg, op voor; hoewel de laatste twee als
niet de meest be-

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 8

219
trouwbare. Oranje doorzag hem volkomen. Nog in een schrijven van 1570
waarschuwde hij Jacob van Wesembeke (dl. V, kol. 1112): ‘donnez vous toujours
bien garde de ceulx qui s'addressent de nouveau à vous, à ce que de la part dudyt
conte (Megen) ne vous soyent envoyez quelques espions, auquel faict je le cognois
fort adroit’. Toen Aremberg, stadhouder van Friesland, Groningen Drente en
Overijsel, bij Heiligerlee (23 Mei 1568) gesneuveld was, werd hij met de waar neming
van diens ambt belast. Hij was te laat op het slagveld verschenen om den hem
wachtenden veldheer hulp te kunnen bieden. Toen hem de afloop van den slag ter
oore kwam, trok hij met zijn troepenmacht de stad Groningen binnen, die weldra
door den zegevierenden graaf Lodewijk belegerd werd. Bij een uitval werd Brimeu
gewond, wat volgens van Meteren de oorzaak van zijn dood zou geworden zijn, die
echter eerst 2 ½ jaar later onverwacht is ingetreden. Als stadhouder van Gelderland
werd Gilles van Berlaymont, heer van Hiërges, zijn opvolger. Het graafschap Megen
kwam aan Lancelot van Berlaymont, zoon van Charles. De erfdochter M a r i a v a n
B r i m e u huwde met dezen L a n c e l o t . Nadat haar man op jeugdigen leeftijd
gestorven was, hertrouwde zij met K a r e l v a n C r o y , prins van Chimay, eenigen
zoon van Oranje's tegenstander Philips, hertog van Aerschot. Zij is steeds haar
protestantsch geloof getrouw gebleven, een geloof dat haar man al spoedig heeft
verzaakt, toen hij de spaansche zijde had gekozen.
In onzen tijd is een helder licht geworpen op deze minder sympathieke figuur uit
het voorspel van den 80-jarigen oorlog door de uitgave der briefwisseling tusschen
hem en de landvoogdes, afkomstig uit het archief van het hof van Gelderland met
aanvullingen uit die van Brussel en Simancas, en waar Gachard reeds de aandacht
op gevestigd had met zijn verklaring, dat die brieven vormen ‘une des collections
de documents les plus précieuses que nous ayons pour l'histoire des événements
des années 1566 et 1567’. Enkele der zestiende-eeuwsche vertalingen in het
Spaansch geven echter niet geheel zuiver den inhoud van het origineel weer.
Zijn geschilderd portret komt voor in het schilderijmuseum te Breslau. In het
midden der vorige eeuw werd te Megen zijn graf ontdekt. Men heeft gemeend daar
zijn herinnering in stand te moeten houden door de oprichting van zijn standbeeld.
Zie: v a n V e e n , Briefwisseling tusschen Margaretha van Parma en Charles de
Brimeu, 1560-67 (Arnhem 1914); B l o k e n J a p i k s e , Bijdragen voor vad. gesch.
en oudh. kunde 2, V, 370; W a g e n a a r , Vad. Hist. VI; Z i j p , De strijd tusschen de
Staten van Gelderl. en het hof (1542-66) (Arnhem 1913); B a k h u i z e n v.d. B r i n k ,
De adel, 54, in Cartons ('s Gravenh. 1891); R e i f f e n b e r g , Correspondance de
Marg. d' Autriche, 309. De beide laatsten verhalen, dat Brimeu, mits hij zich tegen
den kardinaal verklaarde, de hulp der heeren had verkregen om aan het bisdom
Luik een groote som gelds af te persen en dat het hem gelukt was Luik te bewegen
zijn vorderingen voor vijftig duizend gulden af te koopen (1563).
Bartelds

[Brink, Cornelius ten]
BRINK (Cornelius t e n ), geb. te Aniersfoort 7 Juli 1837, overl. te Larantoeka 21
Aug. 1890. Hij trad den 24en Sept. 1857 te Ravenstein in het noviciaat der Sociëteit
van Jezus. Den 24en Aug. 1872 vertrok hij met den later zoo bekenden
soldatenpastoor P. Verbraak naar Indië, waar hij
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3 Oct. aankwam, om 28 Oct. d.o.v. te Larantoeka op Flores voet aan wal te zetten.
Van Larantoeka uit zou P. ten Brink de missie vestigen op Midden-Flores. Evenals
te Larantoeka, was ook in geheel Midden Flores, waar Maomeri aan het Noorder-,
Sikka aan het Zuiderstrand de voornaamste nederzettingen vormden, in vorige
eeuwen het Christendom gepredikt door portugeesche priesters. Sinds onheuglijke
tijden echter hadden deze zich daar niet meer metterwoon gevestigd, doch nog
slechts enkele malen in korte reizen de christenen bezocht. Bij de overdracht aan
Nederland werden deze streken kerkelijk ingedeeld bij Larantoeka. P. ten Brink
richtte daar nu in 1874 de eerste statie op, leerde het Sikkaneesch en stelde een
sikkaneesch woordenboek op. Het eiland Solor en de oostkust van Flores doorkruiste
hij jarenlang, totdat hij uitgeput van krachten in 1890 in Larantoeka overleed.
Kleijntjens

[Brion, Philippus Ludovicus]
BRION (Philippus Ludovicus), geb. op Curaçao Juli 1782, overl. te Amsterdam 27
Sept. 1821, zoon van P e t r u s en van M a r i a D e t r o x , beiden uit Amsterdam.
Deze toekomstige strijder voor de onafhankelijkheid der spaansche koloniën in
Z.-Amerika werd op jeugdigen leeftijd door zijn vader naar Amsterdam gezonden
ter opleiding voor den handel, doch een plaats als vrijwilliger (1799) in het bataafsch
legioen, dat tegen de Russen en Engelschen in Noord-Holland optrekken moest,
trok hem meer aan dan de kantoorkruk. Hij onderscheidde er zich door zijn
dapperheid. Kort daarna vertrok hij naar de Vereenigde Staten van N. Amerika om
zich in de kennis der zeevaart te bekwamen. Door den dood zijns vaders kwam hij
in het bezit van een zeer groot fortuin, dat hij in 1804 ging beheeren, na eerst nog
op een eigen uitgerust schip verschillende landen bezocht te hebben. Hij kwam te
goeder ure op zijn eiland aan, waar de engelsche admiraal Murray zich, na een
vergeefschen aanslag op het fort Beekenburg bij de Caracasbaai, niet had laten
afschrikken en nu den Cabrietenberg bezet had, die de sterkte bestreek. Van uit
die hoogte bestookt, wilde onze bezetting zich al overgeven, toen een deel van de
hollandsche legermacht, versterkt met een afdeeling schutterij, onder Brion den
berg bestormde, de vijanden op de vlucht joeg en vervolgde tot op de vloot, waarop
zij zich hals over kop hadden ingescheept met achterlating van geschut en
gevangenen. Toen later Venezuela en Columbia het spaansche juk afschudden,
werd hij opper-admiraal en kapitein-generaal van land- en zeemacht van Columbia.
Simon Bolivar, den bevrijder, ondersteunde hij met zeer aanzienlijke bedragen en
door Brion's invloed werd deze tot kap.-generaal van Venezuela en Nieuw-Granada
aangesteld. De overwinning op het spaansch eskader (1816), de verovering van
Guyana en van 30 schepen in den Orinoco-mondhadden de republikeinen aan hem
te danken. Oneenigheid tusschen beide groote mannen over een kwestie van
vermindering der tolrechten deed B. besluiten naar Curaçao terug te keeren (1820),
na zijn geheele vermogen aan de zaak der vrijheid geofferd te hebben. Groote
onbaatzuchtigheid was naast onbezweken dapperheid zijn kenmerkende eigenschap.
Van het door hem voorgeschoten kapitaal van een half millioen spaansche daalders,
heeft de regeering der republiek Columbia later vier ton aan de erven terugbetaald.
Op 28 Sept. 1889 werd zijn gebeente naar Caracas overgebracht, waar het in het
Panteon nacional werd bijgezet.
Zie: Curaçaosche Courant van 20 Sept. 1821;
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B r u s s e , Curaçao en zijn bewoners (1882); H a m e l b e r g , Acht jaren uit de
geschiedenis van Curaçao (1796-1804) (Willemstad 1897); T e e n s t r a , Bekn.
beschrijving van de nederl. overz. bezittingen (Gron. 1852); B l a n c o F o m b o n a ,
Cartas de Bolivar (1799-1822) (Paris-Buenos Aires 1913); E u w e n s , Curaçao in
1803-1804 in Onze Eeuw 1908, en in de Amigo di Curacao van 13 Juli 1907.
Bartelds

[Broeck, Abraham van den]
BROECK (Abraham v a n d e n ). In dienst der O.-I.C. was hij als koopman (1607)
geplaatst te Pahang en Djohor (Malacca), in 1608 hoofd der factorij te Batoesauer.
Omstreeks dien tijd verscheen daar de vloot van Pieter Willemsz. Verhoeff,
bestaande uit 13 schepen, w.o. vier jachten, waarna hij last kreeg met nog twee
gezanten, Nic. Puyer en Jac. v. Groenewegen op twee schepen van deze vloot de
‘Roode leeuw met pijlen’ en het jacht ‘de Griffioen’ (schipper Corn. Cornelisz.),
waarop ook Jacques Specx, de latere G.-G. (dl. VI, kol. 1251) als onderkoopman
aanwezig was, naar Japan onder zeil te gaan, om te beproeven met den keizer van
dat land een verbond te sluiten. Zij kwamen 2 Juli 1609 te Hirado of Firando aan de
W.-kust van Kioeshioe aan. Niettegenstaande de verdachtmakingen der naijverige
Portugeezen werden zij goed ontvangen en zelfs geleid naar den keizer Jjejas, in
zijn nieuwe residentie Jedo. Zij kregen verlof om op het eiland Firando een factorij
te stichten. Na Specx hier als hoofd en opperkoopman te hebben achtergelaten,
vertrok van den B. weer naar de Molukken of naar Java, waar hij later nog voorkomt
als gezant der compagnie naar Mataram.
Zie: Valentijn Ia, 198, IIIb, 28, Va, 338, c 26; C o l e n b r a n d e r , Kol. Gesch. II;
L a u t s , Japan in zijn slaalk. en burgerl. inzicht en het verkeer met europ. natiën
(1847); v a n K a m p e n , De Nederl. builen Europa I, 180.
Bartelds

[Broeckhuysen, Jan van]
BROECKHUYSEN (Jan v a n ), overl. 17 Dec. 1450 in het H. Land, zoon van
W i l l e m , erfhofmeester ambtman van het land van Kessel, heer van Geysteren
en Spraeland en van A g n e s d e C o c k , vrouwe van Waardenburg, was een der
voornaamste en bedrijvigste ridders van Gelderland uit de eerste helft der 15de
eeuw. Hij was heer van Loë, Geysteren, Oostrum en Spraeland 1429-50,
erfhofmeester van Gelder 1427, welk ambt hij 1442 aan zijn neef G e r r i t , zoon
van J a n , heer van Waardenburg en Amersoy en van A d r i a n a v a n B r a k e l
afstond en na diens dood in 1444 wederkreeg. Ook was hij drost van Kessel 1431-36
en heer van Horst. 5 April 1431 hfelden Jan van B., drost van het land van Kessel,
de schepenen en kerspellieden van Venray, Alard van Gruysdunck, pastoor van
Lochem en meerdere anderen op het koor der venraysche kerk een getuigenverhoor
nopens een overeenkomst, die voor 32 jaren te Venlo gesloten was door de
cistercienser-abdij O.L. Vr. Munster te Roermond, in betrekking tot de tienden van
Venray; in 1435 was Arnold, hertog van Gelder, hem 6000 overlandsche rijnsche
guldens schuldig en verpandde hem, daar hij die wegens den oorlog niet kon betalen,
zijn renten en pachten te Venray; 19 April 1436 zegelde Jan van B. mede het verbond
tusschen de ridderschap en steden van Gelderland; in 1444 werd hij met Roelman
van Arendael, heer van Well (Lb.), naar den bisschop van Luik afgevaardigd, om
de geschilpunten tusschen den hertog van Gelder en genoemden bisschop in der
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minne te schikken. Hij werd 3 Nov. 1444 in den slag te Linnich, waar zijn neef Gerrit
v.B. heer van Waardenburg sneuvelde, gevangen genomen; in Mei 1445 beloofde
hij het dorp, kerspel en gemeente zijner heerlijkheid Horst in haar oude rechten te
handhaven; in 1446 was hij een der gezanten bij de vredesonderhandelingen te
Grave tusschen Brabant en Gelder, in 1447 de gevangene van Willem, heer van
Buren. Alvorens naar het H. Land te vertrekken maakte Jan van B. 15 Mei 1450 op
het slot Wissen bij Weze zijn testament. Hij was de stichter van het voormalige
klooster Bethlehem der reguliere kanunniken (augustijnen) te Oostrum bij Venray
en van een klooster van karmelieter monniken te Zaltbommel. Zijn echtgenoote
A n n a v a n d e r S t r a e t e n , welke na 1465 te Keulen overleed, schonk hern
geen kinderen, waarom zijn heerlijkheden en goederen aan zijn naaste
bloedverwanten kwamen. Zij had als weduwe in de kerk te Horst een jaargetijde
voor haar man, haar zelf en hun beide ouders gesticht en sloot 8 Sept. 1451 een
magescheid met de executoren en erfgenamen van haar man.
Zie: M.J. J a n s s e n , Historie der aloude heerlijkheid Spraeland-Oostrum in de
Publ. de la soc. hist. et arch. dans le duché de Limbourg (1896-97), 19-30, 90-91;
zijn testament aldaar (1898), 123-134; het magescheid zijner weduwe aldaar (1898),
135-139; A d o l f S t e f f e n s , Geschiedenis der aloude heerlijkheid en der heeren
van ter Horst, 20-22; S l i c h t e n h o r s t , Gelderse Geschiedenissen, 225, 228, 232,
236, 240, 243; J.B. S i v i e , Inventaris van het oud archief der gemeente Roermond
III, 265; Archief van Venray; F r . N e t t e s h e i m , Geschichte der Stadt und des
Amtes Geldern (Crefeld 1863), 112; M.J. W o l t e r s , Recherches sur l'ancien comté
de Kessel et sur l'ancienne seigneurie de Geisteren (Gand 1854), 58; Kerkarchief
van Geysteren; K n i p p e n b e r g , Historia ecclesiastica ducalus Gelriae, 206; J o s .
S t r a n g e , Beiträge zur Genealogie der adlichen Geschlechter V. 30;
Anniversarienboek van het klooster Bethlehem te Oostrum, 129; Maasgouw (1898),
56, (1899), 4, 15, 28, 60, 76; G e r a r d L e m m e n s , Ridder Johan van Broichuysen,
de Noord-Limburgsche Swentibold-figuur in de Neder-Maas (Mei-Juni 1928).
Verzijl

[Broeckhuysen, Willem van]
BROECKHUYSEN (Willem v a n ) was de zoon van J a n v a n B r o e c k h u y s e n
en werd geboren te Utrecht. Hij werd ‘dienaar in het Woord’ bij de Doopsgezinde
gemeente aldaar, en werd 9 Sept. 1644 in de gemeente te Dordrecht als dienaar
aangesteld. Hij trouwde er 17 Juli 1644 met B r i g i t t a v a n M a l e , een weduwe
geboortig van Keulen, en hertrouwde 6 Nov. 1667 met A d r i a n a C o r n e l i s d r .,
ook een weduwe. Hij zelf overleed 3 Febr. 1682 te Dordrecht. Van zijn langdurigen
dienst is weinig bekend. Alleen verdient vermelding, dat hij naar zekeren H e n d r i c k
v a n H e u v e n werd afgevaardigd, die beweerde, ‘dat onse saligmaker voor sijn
doot nooit en was onsterffelijck geweest, maar was na sijn dood onsterffelijck
geworden’.
Zie: Aanteekeb. der Doopsgez. Gemeente te Dordrecht.
van Dalen

[Broek, Jan Abraham van den]
BROEK (Jan Abraham v a n d e n ), geb. te Middelharnis 3 Aug. 1844, overl. te Delft
30 Apr. 1897. Hij werd te Delft opgeleid voor O.-I. ambtenaar. In 1865 kwam hij op
Java, waar hij voornamelijk in de res. Kediri is werkzaam geweest. Nauwelijks in
1878 van verlof naar Europa terug, zag hij zich kort daarna genoodzaakt voorgoed
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de Oost te verlaten, daar zijn gestel niet tegen het klimaat bestand bleek te zijn. Op
3 Sept. 1879 werd hij
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tot lector in de geschiedenis van Ned.-Ind. aan de indische Instelling te Delft
benoemd, waarna hij 14 Oct. 1896 het hoogleeraarschap aldaar aanvaardde. Studiën
van zijn hand verschenen in den Tijdspiegel 1897: De Portugeezen op den weg
naar Ternate, en De Portugeezen in de Molukken.
Zie: Almanak van het Indolog. Sludentencorps (1898).
Bartelds

[Broersma, Leuwen]
BROERSMA (Leuwen), geb. te Kollum 28 Juli 1549, terechtgesteld te Amsterdam
24 Mei 1569, zoon van G a i t g e B r o e r s m a en T y e t B o m a .
In voorjaar 1568 werd hij door een zekeren Gerryt Jacobsz. in Kollum aangeworven
om dienst te nemen in het leger van graaf Lodewijk van Nassau, en kwam in den
Dam te liggen. Hij ontving slechts eenmaal van zijn hopman Jan Bom een daalder
soldij. Op 23 Mei 1568 nam hij deel aan den slag bij Heiligerlee, en werd daarna
gedurende anderhalve maand in Delfzijl in bezetting gelegd. Op 21 Juli 1568 was
hij bij den slag bij Jemmingen en ontkwam door zich in het riet te verbergen.
Op 3 April 1569 scheepte hij zich met eenige andere lieden in Norden in om naar
Oostmahorn te zeilen, ten einde daar zijn moeder te bezoeken en eenige goederen
af te halen. Maar bij de kust waarschuwden bewoners om niet te landen, omdat volk
uit Leeuwarden in de buurt was, waarop men weer in zee stak. Men besloot om met
de Watergeuzen op vrijbuit uit te gaan, en omtrent de Amelander Balg ontmoetten
ze drie koopvaarders. Op 6 April 1569 kwam een hollandsch oorlogsschip, dat,
zoodra het de Watergeuzen bemerkte, een boot uitzette en hen tot op Ameland
vervolgde, waar Leuwen Broersma met twee anderen den Spanjaarden in handen
viel. Hij werd naar Amsterdam gebracht, daar 25 April 1569 verhoord, op 27 April
1569 nogmaals op de pijnbank, en 24 Mei 1569 aldaar gehangen. Op 18 Mei 1569
wordt hij verbannen.
Zie: Archief van Amsterdam, Confessieboel. 1567-1572, fol. 174vo, volg.; aldaar,
Thesoriers Rekening (1569), fol. 185vo; t e r G o u w , Gesch. van Amsterdam VI,
322-323; Dietsche Warande VIII (1867), 431; M a r c u s , Sententiën, 188.
Vogels

[Bromet, Meier Salomon]
BROMET (Meier Salomon), geb. te Paramaribo 13 Jan. 1839, overl. aldaar 16 Mei
1905. Op jeugdigen leeftijd ging hij te Demerary tot het Christendom over, ging
vervolgens naar Engeland (1864) om in de theologie te studeeren, werd predikant
te Woodbridge (Suffolk) en kwam in 1872 in dienst der schotsche zending, voor
welke hij de Sankeyliederen in het Nederlandsch vertaalde en alom in ons land ten
gehoore bracht. Met steun uit Nederland en Engeland stichtte hij te Paramaribo De
vrije evangelisatie, waarvan het kerkgebouw in 1891 werd ingewijd. Tevens opende
deze een school met 56 leerlingen, waarvan het aantal spoedig verzesvoudigd was.
Ook op het gebied van practisch onderricht voor meisjes verrichtte de vereeniging
nuttig werk.
Zie: B u e n o d e M e s q u i t a e n O u d s c h a n s D e n t z , Geschiedk. lijdtaj.
v. Suriname (Param. 1925); Encycl. van Ned. W.-I. in voce.
Bartelds

[Brouwer, Mr. Hendrik]
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BROUWER (Mr. Hendrik), zoon van H e n d r i k , den oud-G.-G. van Ned. Indië (dl.
V, kol. 53) en kleinzoon van J a n J a n s z . B r o u w e r , (gehuwd met C o r n e l i a
D i r k s d r ). C o p p i e r ) in leven raad, schepen, burgemeester van Leiden en raad
ter admiraliteit van Amsterdam. Hij werd geboren te Lelden, 21 Oct. 1624 en over-
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leed aldaar 13 Nov. 1683. Deze bekende rechtsgeleerde bekleedde in zijn
geboortestad verschillende openbare ambten, was er lid van den raad van veertig,
schepen, burgemeester en hoofdofficier. Later werd hij benoemd tot lid van den
raad van State, gecommitteerde raad ter admiraliteit van Amsterdam en
bewindhebber der O.I.C.
Hij was op 14 Juni 1652 gehuwd met S a r a H e y d a n u s , geb. te Leiden 1630,
overl. in 1678, dochter van A b r a h a m , hoogleeraar in de theologie aan de leidsche
hoogeschool, en van S a r a L o o t e n . Na den dood van zijn eerste vrouw
hertrouwde B. met de wed. M a r g a r e t h a d e H a z c geb. v.d. M e r c t .
Hij is opgetreden als de maecenas van Mr. David Doornik, die hem ook zijn
academisch proefschrift heeft opgedragen.
Zie: Alg. Ned. fam.blad (1894).
Bartelds

[Brouwer, Henricus Everardus]
BROUWER (Henricus Everardus), geb. te Amsterdam, aldaar overl. 19 April 1818,
bijna 59 jaren oud. Hij deed zijn hoogere studiën te Leuven, werd tot priester gewijd
en was kapelaan in de Statie ‘de Pool’ te Amsterdam, pastoor te Wormerveer van
1794-1799, hoogleeraar aan het seminarie Warmond van 1799-1800, past. te
Haarlem in ‘den Hoek’ van 1800-1811, te Amsterdam in het Vrededuifje van Nov.
1811 tot 19 April 1818.
Den 20en Febr. 1802 werd hij onder-aartspriester van Kennemerland, welke
waardigheid door den dood van pastoor H. Schellens was opengekomen.
Van zijn hand verscheen: Stof tot lof en erkentenis aan Paus Pius VII, uitgesproken
in eene leerrede op den 19en van Zomermaand 1814 in de kerk Het Vrede Duifje
o

te Amsterdam (Amsterdam 1814, gr. 8 ).
In de pastorie te Wormerveer hangt zijn portret, hg. 93 br. 80 cm. De schilder is
onbekend.
van der Loos

[Brouwer van Hogendorp, Florentinus de]
BROUWER VAN HOGENDORP (Florentinus d e ), geb. te Mechelen Mei 1807,
overl. te Parijs 3 Febr. 1871. De vader behoorde tot een welgestelde mechelsche
familie, die zijn zoon in de rechten liet studeeren. Na zijn promotie huwde hij (1829)
met S a r a W i l h e l m i n a , gravin v a n H o g e n d o r p te Luik, die hem in 1830
een dochterschonk. Hij voegde den naam zijner echtgenoote achter den zijnen.
Betrokken in vele industrieele en financieele ondernemingen werd hij in de kamer
van volksvertegenwoordigers gekozen (1848), waar hij spoedig specialiteit in
spoorwegaangelegenheden werd. Waarschijnlijk door toedoen van baron de Hirsch
werd hij in 1860 directeur van exploitatie der spoorlijn Moscou-Riazan. Diezelfde
bankier, ook belanghebbende bij de Nederl. Mij voor handel en nijverheid, ried hem
aan naar Nederland te verhuizen, waar toen de spoorwegen in opkomst waren.
Bevriend geworden met Thorbecke, raadpleegde deze hem weldra over alles wat
betrekking had op spoorweggebied. Daaraan dankte hij zijn benoeming naast Vrolik,
van Heulekom, van der Wall Bake, Testas en Fijnje (dl. I, kol. 911) tot lid der directie
van de Mij. tot exploit. der S.S. Hij was voor zijn eigenlijk vak, spoorwegbeheer,
door langdurige practijk volkomen op de hoogte. Daar hij echter steeds verwikkeld
was in de bankmanoeuvres van het huis Bischoffsheim en de Hirsch, was de
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onbevangenheid zijner adviezen bij groote bestellingen voor velen aan twijfel
onderhevig. Het in dienst nemen van vele Walen kon men de B. eigenlijk niet ten
kwade duiden. De werkzaamheden op de haagsche bureau's der S.S. waren den
nederland-
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schen sollicitanten geheel vreemd; de regeling der contrôle op het goederenvervoer
was voor hen een gesloten boek. Trouwens voor hun genoegen zaten die
vreemdelingen hier ook niet; het salaris had hun bij de dienstneming hoog
toegeschenen, maar door de duurdere levenswijze hier te lande kwamen zij er
amper mee toe en bij ziekte leed het gezin terstond gebrek. Ditzelfde bankiershuis
bezorgde de jonge maatschappij de exploitatie der lijn Hasselt-Luik (1864), waartoe
de B. en Fijnje te Brussel de onderhandelingen gevoerd hadden. Doch genoemde
lijn en de spoorweg op ons gebied Hasselt-Eindhoven, beide in Juli 1866 geopend,
waarvan men zich gouden bergen had voorgesteld als de schakel tusschen het
luiksche kolengebied en het centrum van ons land, leverden slechts teleurstelling
op. Men had de fout begaan den weg in gebruik te nemen, voordat onze aansluitende
spoorwegen gereed waren; maar de Luik-Limburgsche lijn bleef aan het net der
S.S. vastgekoppeld, ondanks alle pogingen tot scheiding. De ondergang (11 Nov.
1864) van de Algemeene Mij voor Handel en Nijverheid, een pas opgerichte bank,
die de emissie der eerste serie van het op 12 millioen geraamde kapitaal garandeeren
zou, maakte den toestand der Exploitatie-mij. haast onhoudbaar. Het dient tot zijn
eer gezegd te worden, dat de B. in die hachelijke jaren den moed niet verloor en
met al zijn taaiheid worstelde om de nationale zaak op de been te houden. Door
spaarzaamheid en groote zuinigheid in het beheer, door herhaalde onderhandelingen
om uitstel van de betaling der huurpenningen voor het belgische weggedeelte, door
zijn veel besproken brochure (14 Dec. 1867) Een woord aan de aandeelhouders
der Mij tot expl. van S.S. zocht hij tijd te winnen om te komen tot een financieele
hervorming. Het overigens goed in elkaar gezette reconstructie-plan der
maatschappij, dat met de verschijning dier brochure samenhing, maar dat onze
staatsspoorwegen volkomen in de macht van den heer de Hirsch zou gebracht
hebben, stuitte af op het verzet der aandeelhouders. Er kwam ten slotte uitkomst,
doordat het gelukte de Darmstadtsche Bank voor de zaak te winnen, die, na een
uiterst nauwkeurig onderzoek van de levensvatbaarheid, toestemde in een
prioriteits-leening van ruim 6 ½ millioen gld. (1869). De oude directie, ‘de hydra met
zes hoofden’, die nooit genoeg kracht had kunnen ontwikkelen, werd ontbonden
om plaats te maken voor een éénhoofdig bewind. F. 's Jacob (dl. IV, kol. 803) werd
tot directeur-generaal benoemd (1 Juni 1869). Blijkens de koersen der aandeelen
keerde toen ook het vertrouwen van het publiek terug. Waren deze in 1867 tot
beneden 19 gedaald, bij de reorganisatie van het bestuur stegen ze tot 27, noteerden
weldra 80, om na weinige jaren à pari te staan. Van de diensten van de B. werd nog
eenige jaren gebruik gemaakt in de z.g. raadplegende commissie, tot hij in 1871
door baron de Hirsch werd aangesteld tot lid van de directie der turksche
spoorwegen, gevestigd te Parijs. Op het punt van te vertrekken voor een inspectiereis
naar Turkije, is hij plotseling overleden. Een groote werkkracht ging in hem verloren.
Zie: Q u a c k , Herinneringen (Amsterd. 1913); J o n c k e r s N i e b o e r ,
Geschiedenis der nederl. spoorwegen (Haarlem 1907).
Bartelds

[Brouwers, Joseph]
BROUWERS (Joseph), geboren te Gemert, overl. te Oss 23 Juni 1623, zoon van
D i r k J o s e p h B r o u w e r s en zijn eerste vrouw M a r i k e n . De vader hertrouwde
met J e n n e k e n J a n s s e n , overl. te Oss na 17 Juli 1628.
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Joseph Brouwers was pastoor te 's Hertogenbosch (St. Pieter) 1585, te Boekel 1593
en werd pastoor te Oss in 1600, toen aldaar twee pastoors, Cornelis van Wickevoort
en Jan Stricq, in 1599, binnen drie maanden, aan de pest gestorven waren.
Pastoor Brouwers vond zijn parochie te Oss in desolaten toestand. Volgens een
schepenbrief van 1599 waren in enkele maanden ‘vele honderden’ te Oss aan de
pest bezweken. Deze sterfte en het aanhoudend verkeer van legertroepen hadden
veroorzaakt, dat vele landerijen braak lagen. De kerk had gediend tot verschansing
en de pastorie was zonder inkomsten. Joseph Brouwers wist dit te verbeteren,
herstelde de kerk en verfraaide ze met een schilderstuk voor het Hoogaltaar van
den schilder Hans van Oirt.
In zijn testament (20 Juni 1623) stichtte hij een studiebeurs voor twee behoeftige
studenten en vermaakte aan de drie parochies, die hij als pastoor bediend had,
ieder 50 car. guldens.
Zie: A. v a n d e r D o e s d e W i l l e b o i s , Studiebeurzen III, 307.
Cunen

[Brouwershaven, Adrianus van]
BROUWERSHAVEN (Adrianus v a n ), kartuizer, overl. begin 16de eeuw. Hij was
geprofest monnik van het kartuizerklooster van den H. Bartholomeus in Jeruzalem
buiten de Waterslootpoort te Delft. Dit convent heeft in het laatst der 15de eeuw
meerdere krachten afgestaan voor de stichting eener chartreuse te Leuven. Ook
Adrianus van B. heeft in dit nieuwe huis verblijf gehouden en er het ambt van
procurator bekleed. Hij heeft zich in zijn cel ook bezig gehouden met het vervaardigen
van handschriften. In de stadsbibliotheek te Kortrijk bevindt zich een Graduale,
afkomstig uit de librije van de leuvensche kartuizers, geschreven op perkament (33
✕ 24,6 cM.) met een aantal versierde aanvangsletters. Deze codex is in 1506
vervaardigd door een monnik te Geeraardsbergen en twee monniken te Leuven,
n.l. den vicarius Arnold van Calcar en den procurator Adrianus van B. Het hs. beslaat
174 bladen.
Daarna is hij nog prior geweest van het huis zijner professie te Delft, welk ambt
hij tot zijn dood heeft bekleed.
De bekende Pieter Dorland van Diest, kartuizer te Zeelhem, heeft zijn Chronicon
Cartusiense doen voorafgaan door een brief aan Adr. v.B. Andries Andriesz. van
Amsterdam (zie art.), sacrista van het kartuizerklooster te Leuven, die in 1513 aldaar
bij Th. Martens in druk liet verschijnen het tractaat van Pieter Dorland De enormi
proprietatis monachorum vitio dialogus, heeft in een inleidenden brief zijn arbeid
aan A.v.B., prior der delftsche kartuizers, opgedragen.
Zie: M.J. le G a n d , Recherches hist. et crit. sur la vie et les éditions de Thierry
Martens (Alost 1845), 82-85; A.F. v a n I s e g h e m , Biographie de Thierry Martens
d' Alost (Malines-Alost 1852), 236-238; D. Petri Dorlandi Chronicon Cartusiense
(Colon. 1608), 5-7; Bijdr. en Med. Hist. Gen. Utr. IX (1886), 345; Geîll. Catalogus
der Tentoonstelling van Miniaturen en Boekbanden, Brugge 1927, blz. 91, no. 105;
S.W.A. D r o s s a e r s , De archieven van de Delftsche Statenkloosters ('s Grav.
1917), 520.
Scholtens

[Brueckelaer, Gerardus]
BRUECKELAER (Gerardus) teekent eigenhandig alzoo zijn naam. Hij wordt door
F o p p e n s en S w e e r t i u s en op het titelblad zijner werkjes B r o e c k e l a e r
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genoemd. Hij was geboren te Arnhem en overleed, na 27 jaar de parochie van Sint
Cathrien te 's Hertogenbosch te hebben bestuurd, 22 December 1602. Zeer ervaren
in
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de latijnsche, grieksche en hebreeuwsche taal, trok hij te velde tegen de uitvallen
der predikanten en hervormers. Hij weerlegde de tegenstanders op zoo een bondige
wijze en voor het volk in zulk een bevattelijke taal, dat zijn toehoorders hem steeds
opnieuw wenschten te hooren, en geheel volgens hem hun oordeel uitspraken. Hij
beleefde den beeldenstorm en de overheersching der calvinistische minderheid in
de stad 1578. Hij werd toen uit de stad gezet, doch de burgers met den hoofdschout,
Jan van Brecht, haalden hem later weder terug binnen de muren. Hij verzocht een
prebende te Lier, doch werd 1583 kanunnik van Sint Jan. Hij gaf te 's Hertogenbosch
een viertal verschillende werkjes uit, 1570-1588, opgenoemd door S c h u t j e s en
F o p p e n s . Op zijn grafmonument in de doopkapel der Sint Catharinakerk deed
het stadsbestuur een latijnsch lofgedicht plaatsen, waarvan de tekst vermeld wordt
door de laatstgenoemde schrijvers en Taxandria. De gedenksteen werd 1629 uit
de kerk verwijderd. Hij was lid der Illustre Lieve Vrouwe broederschap (Tax. XIV,
31). Hij schreef: Prodromus Pacis, Auctore Gerardo Broeckelaer, Sylvae ducensi
o

Alumno (Sylvaeducis, Sub Biblijs Apud Joannem Turnhout, Anno 1570, kl. 8 20
bladen). Het boekje is opgedragen aan den abt van St Geertrui te Leuven Joh. v.d.
Linden. Een exemplaar is in de Bibliotheek van het Prov. Genootschap te den Bosch
(Taxandria XII, 111). F o p p e n s zegt, dat het 1580 gedrukt werd. Victoria Turris
David Antiquitatum Antiquissimarum copijs, contra turrim Babylonicam procapta Dei
arca Sacramenti Allaris, de terra Allophylorum in terram Israhel reducenda, per
omnes annorum ab orbe redemto centurias, hostium etiam armis per Eucharististicae
fidei Synthesim confidenter obtenta. Auctore Gerardo Broekelaer, Sylvaeducis
o
Alumno (Sylvaeducis, Sub Biblijs, apud Joannem a Turnhout, Anno 1580, kl. 8 , 76
bladen). Het boekje is opgedragen aan Jonker Jacob van Brecht, Hoogschout en
Mr. Hendrik Bloeijmans, heer van Helvoirt, president-schepen van 's Hertogenbosch.
Een exemplaar is in de bibliotheek Prov. genootschap te den Bosch (Tax. XII, 121).
Ode Triumphalis Civium Silvaeducensium Authore Gerardo Bruekelaer (Silvaeducis
o
Sub Bibliis, apud Joannem a Turnhout 1588, 4 , 12 bladen). Het boekje is
opgedragen aan Willem van Laerhoven, priester van het Backskoor in de St. Janskerk
te 's Hertogenbosch. Een exemplaar berust in de bibliotheek van het Prov.
Genootschap. Het is opgenomen in Verzameling van Kronijken betrekkelijk de stad
en Meyerij van 's Hertogenbosch 625-657.
Zie: F o p p e n s , Bibl. Belg., 346; S w e e r t i u s , Athen. Belgicae, 278; S c h u t j e s ,
Gesch. bisdom 's Hertogenbosch III, 271, 349.
Fruytier

[Brun de Langenfeld, Gommarus Hyacinthus de]
BRUN DE LANGENFELD (Gommarus Hyacinthus d e ), overl. te Wanckum na 9
Sept. 1750. G. d e B r u y n , was reeds in 1711 in bezit van het huis Langenfeld
onder Wanckum en noemde zich daarnaar; hij was rentmeester van het meursche
pandschap, vice-drost van het ambt Krieckenbeck 1727-50, landscholtis van
Hinsbeck, Herongen, Leuth en Wanckum 1724-42. Zijn vrouw C a t h a r i n a a
C a m p o schonk hem o.a. de volgende kinderen: J o h a n J a c o b J o s e p h ,
gerichtsschrijver te Leuth (Pr.) 1757-79; W i l l e m A l b e r t J o s e p h (geb. te
Wanckum in 1716, overl. te Well (Lb.) 4 Dec. 1789), controleur der Maastolrechten
van den koning van Pruisen, huwde te Weli 6 Maart 1749 Johanna Catharina Coninx
(geb. te Well 29 April 1727),
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dochter van den ontvanger Antoon C. en van Maria Clara Charles; M a r g a r e t h a
J o s e p h a (overl. te Arcen 11 Dec. 1755, huwde Wilhelmus van den Bos, secretaris
van Arcen, overl. aldaar 9 Juli 1751; zij hertrouwde te Arcen 11 April 1752 Joannes
Theodorus Lamers); M a r i a A l d e g o n d s s, huwde Henricus Jacobus Poell,
koninklijk pruisisch ontvanger te Broeckhuysen 1754-61, Arcen 1762-65, Venray
1766-68, secretaris van Meerlo 18 April 1763-74 en eveneens van Broeckhuysenvorst
30 Oct. 1757-75; M a r i a J o s e p h a (geb. te Wanckum in 1724, overl. te Venlo 9
Mei 1786), huwde Joannes van den Vacro, scholtis van Venlo (zie dl. VI, kol. 1293);
T h e r e s i a F r a n c i s c a huwde te Arcen 1 Sept. 1765 Wilhelmus Simon Deckers,
schoolmeester te Venray 1767-81 (aldaar overl 20 Febr. 1781).
Zie: M.J. J a n s s e n , Aanteekeningen over de familie De Brun de Langenfeld;
L e o p o l d H e n r i c h s u n d J o h a n n F i n k e n , Geschichte der Herrlichkeit
Leuth, 89, 127, 133.
Verzijl

[Brunner, Hendrik]
BRUNNER (Hendrik), geb. te Dordrecht 7 Juli 1794. overl. aldaar 21 Aug. 1866,
was de zoon van F r e d e r i k B r u n n e r en C a s p a r i j n a T r u m p i .
Hij behoorde tot de vele reeders, die in de jaren 1825-70 de dordtsche zeevaart
zeer deden bloeien. Ook was hij koopman en assuradeur, en beoefende de
toonkunst. Hij was medeoprichter van Dordrechtsch Concert (1 Dec.1827).
Zie: Aanteekeningen in handsch. Gem. arch. Dordrecht.
van Dalen

[Brunswijk, Erik van]
BRUNSWIJK (Erik v a n ), zoon van hertog Erik I van Br.-Kalenberg, geb. 1528,
overl. 17 Nov. 1584. Hij behoorde tot de vele op avontuur beluste vorsten, die voor
iedere zaak hun degen veil hadden. Ofschoon protestantsch opgevoed, bood hij
keizer Karel en later koning Philips II zijn diensten aan in den oorlog met Hendrik II
van Frankrijk. In den slag bij St. Quentin (8 Aug. 1557) behaalde hij roem en buit;
het gelukte hem zelfs den franschen connétable Anne de Montmorency (1493-1567)
en den maarschalk St. André gevangen te nemen. Voor de som van 112 duizend
gld. wist Philips den hertog te bewegen beiden aan hem over te leveren. Voor een
derde van dit bedrag verpandde hem de koning van Spanje, als graaf van Holland,
de heerlijkheid en de stad Woerden, welke heerlijkheid de laatste geweest is die
tegen de uitdrukkelijke belofte in van de grafelijkheid vervreemd werd. In 1564
gewerd hem door aankoop uit handen der erfgenamen van Roland le Febre de
baronie van Liesveld (tegenover Schoonhoven). Prins Willem vertrouwde den
lutherschen condottiere niet. De onrust onder de hooge edelen nam toe, toen zij
vernamen, dat hertog Erik heimelijk te Antwerpen met Granvelle overleg gepleegd
had. In meer dan een opzicht toonde hij zich een persoonlijk tegenstander van den
Prins. In 1568 koos hij beslist de zijde der Spanjaarden. Ofschoon hij zich nergens
lang ophield, had hij toch reeds omstreeks 1550 in den Haag een huis gekocht,
staande op den Kneuterdijk en het z.g. Stinksteegje, later naar hem Hertogstraatje,
thans Hartogstraat geheeten. Een lange reeks van jaren stond het als het huis
Brunswijk te boek. Oranje vond er iets bedenkelijks in dat Brunswijk bij het Hof zijn
verblijf wilde nemen. In het voorjaar van 1566 dreef zijn onrustige natuur hem weer
naar Duitschland, waar hij, naar algemeen vermoed werd, troepen aanwierf voor
Philips, om die met behulp der
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stadhouders van Gelderland en Overijsel naar Holland te voeren. In het najaar was
hij weer te Woerden, waar hij, gebruik makend van een anti-r.-k. beweging aldaar,
van de landvoogdes verlof kreeg om driehonderd soldaten te werven, naar men
voorgaf tot bescherming van zijn pandstad Woerden. Toen Margaretha reeds vóór
Alva's komst de rust in het land en het gezag des konings hersteld had, had B. haar
trouw ter zijde gestaan, en op 3 Mei 1567 met zijn troepen Vianen en dra ook Ameide
bezet. Met die inbezitneming van Vianen was Margaretha overigens maar weinig
ingenomen, bezorgd als zij was, dat die heerlijkheid haar gunsteling, wien zij zeer
genegen was, Karel van Mansfelt, zoon van Brederode's zuster en diens eenigen
erfgenaam, daardoor zou kunnen ontgaan. Dit verklaart haar zorg om Erik daar te
verwijderen. Onder Alva's landvoogdij kreeg hij in last met 1500 man paardevolk
zich bij Chiappino Vitelli te voegen, die vooruit gezonden was tegen den aanvankelijk
zegevierenden graaf Lodewijk van Nassau. Toen in 1572 Holland geheel door de
spaansche troepen ontruimd was, koos de stad Woerden, dank zij het beleid van
jhr. Adriaan van Zwieten, gouverneur van Gouda, begin Augustus bij verdrag de
zijde van den Prins. Onder het bestuur van Requesens trachtte Erik vergeefs Hoorn
en Enkhuizen onder spaansch gezag te brengen (Juli 1574). Later wordt weinig
meer van hem vernomen. Hij diende echter voortdurend in de spaansche legers,
ook onder don Jan en Parma, in de Nederlanden. Bekend is een aanslag op hem
uit 1578 in Lotharingen, waar hij toen troepen wierf.
Ofschoon gehuwd met een lotharingsche prinses, had hij bij jonkvrouw
C a t h a r i n a v a n W e l d a m tweenatuurlijkekinderen,W i l l e m enC a t h a r i n a ,
die op zijn verzoek door Philips II gewettigd waren. Zijn echtgenoote had hij
overgehaald de erfstelling ten behoeve dezer kinderen te erkennen. De Staten van
Holland, die huiverig waren in het centrum van het land een zoo groot grondbezit
aan een vijandig geslacht te laten, lieten er dadelijk beslag op leggen. Hiertegen
protesteerde de regeerende hertog Julius van Brunswijk en na diens dood (1589)
zijn zoon en opvolger Hendrik Julius, bewerende dat de erfenis hun toekwam. Op
haar beurt verzette zich hiertegen Catharina, in Italië gehuwd met een telg uit het
geslacht Doria. In 1589 werd door de Staten besloten tot verbeurdverklaring der
goederen over te gaan, mogelijke rechthebbenden vrijlatend voor den gewonen
rechter die aanspraken te laten gelden. Dit geschiedde en zoo ontstond een proces,
dat meer dan een halve eeuw hangende is gebleven. Door het aflossen van den
pandpenning van Woerden haastten de Staten zich deze heerlijkheid weer met de
grafelijkheid te vereenigen. Zich bitter beklagend over al het verdriet, dat het
eindeloos geding haar berokkend had, verkocht Catharina 4 Nov. 1615 haar
aanspraken aan haar bloedverwant jhr. van der Wiele, die zich verbond haar 22000
gld. uit te keeren, als hij de goederen deelachtig werd. Bij het eindigen van het
geding (1650) was het diens kleinzoon, die voor haar rechten gestreden had. Van
het zoo bekende huis Brunswijk in het Hertogstraatje, later voor de helft de woning
van Johan de Witt (van 1 Oct. 1669 tot 20 Aug. 1672), deden de erven of
rechtverkrijgenden voor altijd afstand.
Zie: V e e g e n s , Hist. studiën II, 157 v. ('s Gravenh. 1884); W a g e n a a r , Vad.
Hist. VI; Bijdragen Hist. Gen. 1928, blz 1 vlg.
Bartelds
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[Brussel, Joannes Theodorus van]
BRUSSEL (Joannes Theodorus v a n ), Hagenaar van geboorte, werd in Febr. 1830
tot priester gewijd. Volgens van Banning was hij: theologus sat bonus sed amore
proprio captus, sibi sapit. Hij was kapelaan te Wateringen in 1830, te Nes en
Swaluwenbuurt in 1830, te Buitenveldert van 1830 tot 1832, sinds 23 Juni 1832
wegens ziekte buiten bediening, van 27 Oct. 1832 tot 25 April 1833 kapelaan te
Leiden aan S. Lodewijk, tot 7 Maart 1834 rector collegii in Katwijk, tot 25 Maart 1834
kapelaan te Zwaag, tot 15 Aug. 1836 kap. aan het Begijnhof te Amsterdam, tot 1842
pastoor van het Jongensweeshuis te Amsterdam, tot 1843 pastoor te Velzen, sinds
1843 pastoor en in 1854 deken van S. Hippolytus te Delft; werd emeritus in 1868
en stierf 6 Dec. 1871, bijna 66 jaar oud.
De Vice-superior Ferrieri noemt hem: un curé très zèlé, excellent prédicateur, très
ré et pieux, se présentant très bien mais d'un caractère un peu difficile.
Zie: Bijdr. v.H.: XXVIII, 253-254; Bissch. Oud- Archief te Haarlem.
van der Loos

[Bruijn, Joës de]
BRUIJN (Joës d e ), geb. te Utrecht den 21. Febr. 1828, priester gewijd 15 Aug.
1852, overl. te Warmond 3 Maart 1902, werd kapelaan te Amsterdam in S. Petrus
en Paulus, bijgenaamd de Fransche kerk, 18 Aug. 1852, leeraar aan het Seminarie
Hageveld 3 Juni 1853, hoogleeraar aan het Seminarie Warmond 31 Dec. 1864,
kanunnik van het kapittel van Haarlem 20 Juni 1887 en was sinds 31 Maart 1893
buiten bediening.
Hij schreef: De Heilige Krijg, waarvan in 1887 de achttiende uitg. verscheen te
Amsterdam bij C.L. van Langenhuysen; De brief aan Paus Pius IX van F.W. Smits
Pz. toegelicht (den Bosch, H. Bogaerts, 1870); Theologiae dogmaticae compendium,
quod ex Liebermann aliisque theologis conscripsit J. de Bruyn, tom. I et II (Lugduni
Batavorum, J.W. van Leeuwen, 1892). Van 1864 tot 1880 was de Bruijn getrouw
medewerker van het maandschrift: De Katholiek. Zijn artikelen waren doorgaans
van dogmatisch-apologetischen aard.
van der Loos

[Bruyn, Johannes, Franciscus de]
BRUYN (Johannes, Franciscus d e ), priester, geb. te Groot Zundert (N. Br.), overl.
te Antwerpen in de Goede Week 1775. Hij studeerde aan de universiteit te Leuven
en behaalde bij de promotie der filosofie 1729 als student van het Verken de zesde
plaats. 21 Aug. 1741 verkreeg hij den graad van licentiaat in de theologie. Intusschen
was hij te Leuven werkzaam als procurator van het Groot college van den H. Geest,
als subregent 1734, en als regent van de pedagogie het Verken 25 April 1738. De
bisschop van Antwerpen stelde hem Oct. 1741 aan tot president van zijn seminarie,
dat hij bestuurde tot 1775. Bovendien werd hij gegradueerd kanunnik der kathedraal,
examinator synodalis en boekenkeurder. Als zoodanig prijkt zijn approbatie in 8
deelen der Acta Sanctorum van de Bollandisten, 1753-70. De approbaties in de
deelen 1753, 1765, 1768 getuigen van zijn belangstelling en hooge waardeering
voor deze reuzenwerken. De Bruyn schreef 30 Sept. 1771 een goedkeuring van 44
blz., eigenlijk een wederlegging van een werkje van Corn. de Witt, rustend predikant
te 's Hertogen bosch, bij gelegenheid van het verschijnen van het volgend werkje:
Eenvoudige zaamenspraaken voorgevallen by gelegentheid van het Jubilé van het
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H. Sacrament van Mirakel, geviert te Brussel in den Jaare 1735. Welke onder Godts
genadigen Zegen aanleiding gegeven hebben ter Bekeering van twee Hollanders,
opgesteld omtrend den tyd dat de laatste zyne Geloofsbeleidenis gedaan heeft in
November 1761. Met
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approbatie, waer in aangeteikent en wederlegt worden de ongegronde
onderstellingen, verkeerde gissingen en verwringingen der Leerstukken van de
Roomsch-Catholyke Kerke, onlangs verspreid in zeker Boekje uitgegeven door
Cornelius De Witt, Hoogleeraar der Oostersche Taale en rustend Predikant te den
Bosch (Antw. Hier. Verdussen). Bij denzelfden uitgever verscheen 1772: Zendbrief
van.... aan den zeer eerwaarden heer J.F. de Bruyn Arts-Priester van het bisdom
Antw. enz. enz. betreffende de goedkeuring, door den zelven Eerw. Heer verleent
op zeker werkje, voerende voor titel Eenvoudige zaamenspraken.... Het is een
verdere verdediging van het H. Sacrament van Mirakel tegen C. de Witt. Het boekje
van dezen, niet vermeld in zijn biografie dl. V, kol. 1144, was: De historie v.h.
Sacrament van Mirakel (te Brussel) onderzogt en de ydelheid daarvan zedig
aangetoond (Amst. 1770). De Bruyn was 1760-67 penitencier en 1767 aartspriester
van het bisdom. Bij den dood van den bisschop van Antwerpen, H. van Gameren,
werd hij met twee anderen 28 Jan. 1775 gekozen om als vicaris het openstaande
bisdom te besturen. Zij gaven 15 Febr. een mandement uit, waarin de geloovigen
werden aangespoord om te bidden voor een waardigen nieuwen bisschop. 17 Mrt.
verscheen een keizerlijk decreet, dat gebood het mandement der vicarissen te
supprimeeren, in beslag te nemen, enz., omdat het ‘strydigh is aan het gesag ende
achtbaerheyd, die men schuldig is aan de konincklycke ministers, ende aen alle
degene die Haere Majesteit soude goetvinden te beraeden over den keus van eenen
nieuwen bisschop van Antwerpen’. Zie den afdruk van beide stukken in d e R a m ,
Synodicon Belgicum III, 415-419.
Zie: Analectes hist. eccl. Belg. XX (1886), 219, 228; K r ü g e r , Gesch. bisdom
Breda I, 101, 105, 136; N.v.d. H o e v e n , Bijdr. tot de kennis der gesch. van Zundert
en Wernhout.
Fruytier

[Bruijn, Petrus Antonius de]
BRUIJN (Petrus Antonius d e ), geb. te Haarlem 22 Juli 1838, priester gewijd 15
Aug. 1861, overl. te Loosduinen 28 Febr. 1904, werd kapelaan te Dordrecht 27 Aug.
1861, pastoor te Zuid-Zijpe 5 Sept. 1872, pastoor te Loosduinen 16 Febr. 1878. Van
zijn hand zijn verschillende historische opstellen verschenen in het maandschrift
De Katholiek en in het tijdschrift Bijdragen voor de geschiedenis van het bisdom
Haarlem.
Zie: de Reg. op de genoemde uitgaven.
van der Loos

[Buck, Otto]
BUCK (Otto), geb. te Leiden, was sedert 1734 muntmeester in de Munt van Holland
te Dordrecht. Hij was gehuwd met M a r i a S i x t i , die 8 April 1785 overleed.
Buitengewoon met aardsche goederen gezegend (alleen op de bank van Engeland
had hij 32000 pond sterling staan) stichtte hij in de nabijheid der stad aan den
Reeweg de buitenplaats ‘Noordhove’ (gesloopt 1801), die hij weelderig inrichtte. Hij
bezat een uitgebreide verzameling van mineralen, medailles, rariteiten en boeken,
geschat op ƒ 14.000. Des winters bewoonde hij het groote huis ‘Oostenrijck’ (thans
Pictura), naast de Grafelijkheidsmunt, rijk voorzien met behangsels, spiegels,
schilderijen enz., geschat op ƒ 20.000. Hij overleed 5 Aug. 1771, en werd in de
Groote kerk begraven.
van Dalen
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[Buck, Mr. Wouter]
BUCK (Mr. Wouter), geb. te Amsterdam 15 Juli 1731, overl. op Noordhove bij
Dordrecht 28 Juni 1794, was de zoon van den voorgaande. Hij studeerde in de
rechten en promoveerde te Leiden 17 Febr. 1756 op een dissertatie De inoff.
testamento. Na zijn vader werd hij muntmeester en stichtte in 1762, aan de Vest te
Dordrecht, een z.g. Steek-
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oven, tot het smelten van metalen, voornamelijk zilver, waarvoor hij vrijdom van
import op de turf verkreeg. Te Rotterdam was hij 26 Juni 1757 gehuwd met
T h e o d o r a C o r n e l i a V i n g e r h o e d t en bewoonde de buitenplaats zijns
vaders. Hij werd met zijn vrouw, die 11 Dec. 1801 overleed, in het hoogekoor der
Groote kerk te Dordrecht begraven.
van Dalen

[Buffels, Hendrik (1)]
BUFFELS (Hendrik) (1), geb. waarschijnlijk omstr. 1225, gest. 1290. Op dezen
zeeuwschen edelman verleidde de graaf van Holland, Willem II in 1248 het ambacht
Oud-Schakerloo, een deel van het tegenwoordige eiland Tholen, met bepaling dat
bij zijn dood het goed op zijn zoon, dochter of naasten bloedverwant zou versterven.
Hieruit blijkt wel, dat de hertog van Brabant als opperleenheer in dezen niet meer
erkend werd. Deze gift kostte Hendrik echter de vriendschap van de heeren van
Breda, die hem in 1240 nog geschonken hadden het ambacht van den Agger en
den Iempolder. Door de overdracht van Schakerloo achtten zij hun rechten miskend.
De brabantsche hertog zoowel als de heer van Breda schijnen tegen die verheffing
in verzet te zijn gekomen, daar Willem uit Keulen zijn broer Floris, den ruwaard,
beval zijn leenman Hendrik B. in zijn rechten te handhaven. In 1277 wendde deze,
nadat op hem intusschen geheel Schakerloo verleid was, pogingen aan om zijn
broer A e g i d i u s , kanunnik van St. Maria te Utrecht, tot parochie-pastoor van
Tholen benoemd te zien.
Zie voor hem en den volgende: H o l l e s t e l l e , Geschiedk. beschrijving van
Tholen (Middelb. 1897); v.d. B e r g h , Oorkondenboek van Holl. en Zeel. I, 204;
M e e r m a n , Geschiedenis van Kon. Willem I, 321; W a g e n a a r , Vad. Hist III, 177.
Bartelds

[Buffels, Hendrik (2)]
BUFFELS (Hendrik) (2) H e n d r i k s z . , overl. 1304, stond in blakende gunst bij zijn
leenheer, den hollandschen graaf Floris V, die ter wille van het ontluikende Tholen
den schippers daarheen ontheffing van tol schonk op verzoek van ‘synen lieven
knape ende sien getrouwen vrund’. Dit privilege werd hem in 1290 op ‘Sinte Philips
ende Sinte Jacobsdach’ verleend; hij was toen dus nog niet tot ridder geslagen. In
hetzelfde jaar werd hem verzekerd het bezit van de reeds aan zijn vader geschonken
weide en het gors van Vriezendijk, Hoeghemeet en Boekelenberg benevens het
tweede deel der vriezendijksche moeren, welke bezittingen hem na zijns vaders
dood waren betwist. Na den dood van zijn begunstigers, de graven van Holland,
wier geslacht in 1299 met Jan I was uitgestorven, verliet hij met andere zeeuwsche
edelen de zijde van zijn leenheer om zich aan te sluiten bij den graaf van Vlaanderen.
Terwijl deze in het zuiden van zijn graafschap door den koning van Frankrijk werd
in het nauw gebracht, leed zijn vloot onder den jongen graaf Gwy van Vlaanderen
een jammerlijke nederlaag (Augustus 1304) tegen de vereenigde hollandsche en
fransche vloten in den zeeslag op de Gouwe bij Zierikzee. De zeeuwsche ballingen
moesten hun opstand tegen den graaf van Holland met een smadelijken dood
boeten. Twee edelen, Hendrik Buffel, ridder, en Willem de Lange, knape, werden
onthalsd, verscheidene anderen op een rad gelegd, Gwy zelf gevangen gezet.
Tholen verviel sedert aan de grafelijkheid. Met Hendrik is het geslacht echter niet
uitgestorven. In 1339 wordt de naam van zijn gelijknamigen zoon genoemd als
kooper van 42 gemeten derrieland en als pachter van het gors Poterwaert, de kiem
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dat in 1341 een H a n n i n B. werd afgevaardigd om na
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half vasten te Cats te zijn ‘bi minen here om met hem te sprekene’ en dat in 1342
Hendrik B. Hendriksz. in de domeinrekening een post verantwoordt voor een
dienstreis met gevolg, dan wordt het duidelijk dat het adellijk geslacht toen de zaak
van den hollandschen graaf weer geheel was toegedaan en weer het vroegere
aanzien genoot. Zijn dochter A l e n e n , die gegoed was in Schakerloo en Tholen,
was blijkens een rekening van 1318 de vrouw van G h o s i n s v a n d e r O y e
(Rekeningen der grafelijkheid van Zeeland onder het Heneg. huis van 1341).
Bartelds

[Buldermans, Jacques]
BULDERMANS (Jacques), geb. te Halder bij Wezel, terechtgesteld te Amsterdam
in Juni 1572.
Hij was van beroep kleermaker en woonde sedert den zomer 1571 in Londen.
Door het plakkaat van koningin Elisabeth moest hij het land verlaten en nam dienst
op de vloot der Watergeuzen, die onder Duins lag. Hij kwam als haakschutter op
een jacht onder bevel van de Graeff, van Brugge. Op 1 April 1572 was hij bij de
inneming van den Briel, maar bleef aan boord van zijn schip. Midden Mei 1572
verliet hij met drie makkers den Briel om naar Enkhuizen te gaan. Begin Juni 1572
waren ze in Monnikendam, waar ze volk voor den Prins van Oranje wilden
aanwerven. Buiten de poort gekomen, werden zij door schutters opgelicht en
gevangen naar Amsterdam gebracht. Op 6 Juni 1572 werd hij daar verhoord en
kort daarna gevonnist. Zie over hem: Archief van Amsterdam. Confessieboek,
1567-1572, fol. 331 vo; Konst- en Letterbode (1840) II, 186; v a n V l o t e n , Nederl.
Volksopstand (1858) I, 200.
Vogels

[BÜlow, Heinrich Freiherr von]
BÜLOW (Heinrich Freiherr v o n ), geb. te Schwerin 14 Sept. 1791, overl. te Berlijn
6 Febr. 1846, was de zoon van een opperhofmaarschalk van den groothertog van
Mecklenburg-Schwerin. Hij studeerde in de rechten van 1810 tot 1812 te Jena,
daarna tot 1813 te Heidelberg, nam in het laatst van dat jaar dienst als militair en
maakte onder generaal Dörnberg den franschen veldtocht van het voorjaar 1814
mede. In Mei 1814 ging hij weder te Heidelberg studeeren en in Juli 1815 werd hij
attaché aan het gezantschap van Pruisen te Parijs, kort daarna te Frankfort en
sedert Febr. 1817 te Londen. Hij diende onder Wilhelm von Humboldt. Sedert Mrt.
1820 was hij te Berlijn werkzaam aan het departement van Buitenlandsche Zaken,
waar hij in 1826 hoofd van de politieke afdeeling werd. In Febr. 1827 werd hij tot
gezant van Pruisen te Londen benoemd. Van 1830 tot 1839 heeft hij hier als lid van
de conferentie der groote mogendheden alle onderhandelingen over de vele en
ingewikkelde vragen in verband met de scheiding tusschen Nederland en België
medegemaakt. Met het oog op de gezondheid zijner vrouw en kinderen waren dezen
van 1833 tot 1835 en na 1836 in Duitschland.
De jaren 1836-1839 waren voor von Bülow een zeer zware tijd, hij heeft daarin
de belangen van Nederland, die steeds vanwege den koning van Frankrijk, van
wien de Belgische koning de schoonzoon was, werden tegengewerkt, met energie
verdedigd, daar hij van oordeel was, dat Nederland niet rechtvaardig behandeld
werd. In den aanvang was de engelsche minister geheel op de hand van Frankrijk
en van de drie zoogenaamde conservatieve mogendheden waren de gezanten, hij
uitgezonderd, meestal zeer zwak. Ook werd hij weinig gesteund door den pruisischen
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Biographische
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Wörterbuch zegt, zich in dezen tijd de vriendschap van Leopold I heeft weten te
verwerven, is in strijd met zijn brieven. Na den dood van den engelschen koning
Willem IV schreef hij 7 Juli 1837 aan zijn vrouw: ‘Von der jungen Nachfolgerin kann
man noch keine bestimmt gebildete Ansicht erwarten, wenn sie politisch eine besitzt,
so ist diese ganz zu Gunsten ihres Onkels, des Königs der Belgier. Für Oranien
sieht es sehr ungünstig aus.’ In Mrt. 1838 schrijft hij haar: ‘Es ist wirklich recht traurig,
dass der König der Niederlande nicht vor sechs Jahren die vierundzwanzig Artikel
angenommen hat, um welche er jetzt bittet und welche wir ihm nicht alle mehr geben
können.’ Vooral in 1838 en 1839 heeft von Bülow veel voor Nederland gedaan, hij
spreekt in een brief aan zijn vrouw van ‘belgische Arroganz, papistische Umtriebe’
en ‘französische Süssigkeit’. De troonrede van Leopold I en de adressen van de
belgische Kamers in Nov. 1838 noemt hij ‘anmassend und herausfordernd.’ Terwijl
hij de zaak in het midden van Nov. d.a.v. nog wanhopig achtte, was het gevolg van
een toen met den oostenrijkschen gezant graaf Senfft namens den duitschen bond
ingediende nota, dat lord Palmerston, de engelsche minister van Buitenlandsche
Zaken, die eerst nog trachtte, een deel van Luxemburg aan België te geven, zich
eindelijk gewonnen gaf, zoodat op het laatst alleen Frankrijk bezwaar maakte. De
gezant graaf Sebastiani gaf die bezwaren eindelijk op, zoodat alle gevolmachtigden
23 Jan. 1839 het eindprotocol teekenden. Op 9 Febr. deelde de nederlandsche
gezant Dedel mede, dat zijn regeering zich met de regeling, die in hoofdzaak met
die van 1831 overeenkwam, vereenigde. De belgische gezant van de Weyer talmde
tot 14 Apr. met zich te verklaren, toen stelde hij nog wijzigingen voor, die geweigerd
werden, iets later legde hij het hoofd in den schoot en het verdrag werd 19 Apr. door
alle betrokkenen onderteekend.
Von Bülow werd 25 Nov. 1840 tot gezant bij den duitschen bond te Frankfort
benoemd, hetgeen wel een achteruitgang was, maar waar hij om zijn
gezondheidstoestand, en ook omdat hij nu in het vaderland was, zeer mede
ingenomen was. Daar hij nog te Londen moest blijven tot de oostersche kwestie
was opgelost, hetgeen eerst door een verdrag van 13 Juli 1841 plaats had, vertrok
hij eerst daarna naar zijn nieuwe standplaats. In Mrt. 1842 werd hij ter vervanging
van graaf von Maltzahn tot minister van Buitenlandsche Zaken benoemd en verhuisde
dus naar Berlijn. Daar zijn gezondheid te Londen een zwaren knak gekregen had,
was deze betrekking hem op den duur te zwaar. In Aug. 1845 werd hij getroffen
door een beroerte, op 29 Sept. d.a.v. bekwam hij op zijn verzoek ontslag, terwijl hij
zitting in den Staatsraad verkreeg.
Hij huwde 10 Jan. 1821 G a b r i e l e , dochter van W i l h e l m v o n H u m b o l d t
(broeder van Alexander) geb. 28 Mei 1802, overl. 16 April 1887. Zij hadden
verscheidene kinderen, waarvan eenige jong stierven.
Zie over hem en zijn vrouw: A n n a v o n S y d o w , Gabriële von Bülow (20e
druk, Berlijn 1923).
Ramaer

[Burck, William]
BURCK (William), geb. te Monnikendam 4 Febr. 1848, overl. te Leiden, 25 Sept.
1910. Hij promoveerde aan de leidsche universiteit in de natuurwetenschappen
(1874), was te Leiden en te Apeldoorn bij het M.O. werkzaam en werd daarna op
verzoek van Dr. Melchior Treub benoemd tot adjunct-directeur van 's Lands
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Plantentuin, waar hem het beheer van het herbarium werd toevertrouwd. Vooral
door zijn studiën over de varens heeft hij naam gemaakt. Ook deed hij een studiereis
naar de Padangsche bovenlanden om de herkomst der gutta percha op te sporen.
Door zijn toedoen kwam de g.-p.-aanplant te Tjipetir tot stand, die meer aanplantingen
dezer boomen ten gevolge heeft gehad. Zijn onderzoek omtrent de koffiebladziekte
had zijn benoeming tot wetenschappelijk adviseur voor de gouvernements
koffiecultuur ten gevolge. Weer gerepatrieerd, vestigde hij zich te Leiden, waar de
plantenoekologie, m.a.w. de manier waarop de omgeving op een plant reageert,
een bron van onderzoek voor hem werd. Een verhandeling hierover, speciaal de
Kruisbestuiving betreffend, verscheen in 1907.
Zie: In memoriam Willem Burck en Melchior Treub in Versl. der Verh. Acad. v.W.
XIX (1e ged.) 481. Dec. 1910.
Bartelds

[Burgerhuys, Jan]
BURGERHUYS (Jan), geb. waarschijnlijk te Middelburg, gest. aldaar 1617, was
aanvankelijk in dienst bij den middelburgschen stadsklokkengieter H e n d r i k v a n
T r i e r , dien hij in Aken had leeren kennen, waar ook zijn zoon Michiel (die volgt)
is geboren. Van hem zijn nog bekend een twintigtal werkstukken, thans over het
heele land verspreid, in den vorm van mortieren, kartouwen, bellen, vijzels en
klokken. Zijn klokkenspel voor de Groote Kerk te Zwolle werd in 1669 door brand
vernield. Het gemeentebestuur zijner woonplaats schijnt hem wel ter wille te zijn
geweest. Blijkens het register van het gemeente-archief 1613 werd voor hem in zijn
woning een loods gebouwd, tevens een bewijs dat het hem niet aan werk ontbroken
heeft. Bij zijn dood kon hij elk zijner kinderen 500 gld. nalaten. Hij werd in de Oude
Kerk begraven.
Zie: U n g e r , Het klokkengietersgeslacht Burgerhuys in Archief v.h. zeeuwsch
genoolsch. (Middelb. 1926); Voorloopige lijst der nederl. monumenten van gesch.
en kunst VI (Utrecht 1922); B r a n d t s B u y s , Lijst van nederl. klokkengieters met
enkele bijzonderh. in Archief zeeuwsch genootsch. VII-VIII.
Bartelds

[Burgerhuys, Johannes]
BURGERHUYS (Johannes), hoogst waarschijnlijk een zoon van Michiel, die volgt,
en van J a n n e k e n v a n d e r H o r s t uit Middelburg, gest. aldaar 1679. Werkten
zijn voorgangers geheel voor eigen rekening, hij wordt in de notulen der Staten van
Zeeland betiteld als 's lands geschuten klokkengieter. In nauwer relatie schijnt hij
dus met de overheid gestaan te hebben dan met zijn voorgangers Jan en Michiel
het geval was geweest. In 1651 verzocht hij den magistraat zijner woonplaats om
een jaarwedde van 200 gld., een vrije woning bij de gieterij en de verstrekking van
de benoodigde grovere gietwerktuigen. Het bestuur ging daar echter niet op in; een
dergelijk verzoek aan de Staten bleef evenzoo zonder gevolg, maar wel gaf men
hem in 1658 levenslang het monopolie voor den aanmaak van geschut en klokken,
mits tegen vooraf door hen vast te stellen tarief. Toen in 1676 bleek, dat ook andere
Zeeuwen zich op zijn gebied waagden, werd op B.'s verzoek hierin door
strafbepalingen voorzien. Als giethuis was hem het oude reventer der abdij
toegewezen. Daar werden gegoten kanonnen, waarvan nog een fraai sierkanon
met het wapen der van Reygersberghen (1678) in het Rijksmuseum bewaard wordt,
en talrijke bellen en klokken. Van deze laatste zijn er thans nog, hoofdzakelijk in
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gemerkt, nog voor. Hij was gehuwd met J u d i t h v a n B r u i -
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n i c h , die hem twee dochters E l i s a b e t h en M a r i a schonk. Toen zij in 1679 als
weduwe achterbleef, verzocht zij vergeefs aan de staten de gieterij met behulp van
een meesterknecht te mogen voortzetten. Met dezen Johan is dit geslacht van
klokkengieters uitgestorven.
Zie: S m a l l e g a n g e , Nieuwe chronyk van Zeeland (Middelb. 1696); U n g e r ,
Burgerhuys in Arch. v.h. zeeuwsch genootsch. (Middelb. 1926), ook aldaar dl. VII-VIII;
Voorl. lijst der nederl. monum. voor gesch. en kunst VI (Utr. 1922).
Bartelds

[Burgerhuys, Michiel]
BURGERHUYS (Michiel), geb. te Aken vóór 1585, gest. te Middelburg 1651, zoon
van Jan, die voorgaat. Hij zette het vaderlijk bedrijf voort en genoot als klok- en
geschutgieter een uitmuntenden naam. Evenmin als zijn vader kon hij klagen over
gebrek aan steun van de zijde der stedelijke regeering, die hem vele voorrechten
schonk o.a. den vrijdom van accijns en het in gebruik afstaan van het stadsmagazijn
voor het maken der benoodigde vormen. Zijn oeuvre, voor zoover het bekend is,
bestaat uit acht kanonnen, die in het jaar 1800 versmolten zijn, vier bellen nog alle
in Zeeland aanwezig en talrijke klokken tusschen 1619 en 1645 gegoten, die haast
alle in zeeuwsche torens hangen, behalve een in Edinburg, een in Schipluiden en
een die thans prijkt in een garenspinnerij te Gouda. Het uit 18 stukken bestaande
carillon te Tholen is mede van zijn hand. Zoo goed als alle hebben het opschrift Soli
Deo gloria, gevolgd door naam en jaartal.
Vermoedelijk was E v e r t B u r g e r h u y s , die in 1611 werkzaam was aan het
klokkenspel te Zwolle, een oudere broer van hem, uit zijns vaders eerste huwelijk
met C a t h e l y n e S c h y n s , die hem nog een zoon J a s p e r en een dochter
C a t h e l i j n k e n geschonken had. Den 5en April 1651 werd hij in de Choorkerk
begraven.
Zie: U n g e r , Burgerhuys in Arch. v.h. zeeuwsch genootsch. (1926); Voorl. lijst
v. nederl. monumenten; B r a n d t s B u y s , Lijst v. nederl. klokkengieters enz. in
Archief v.h. zeeuwsch genootsch. VII-VIII.
Bartelds

[Butendiic, Steven]
BUTENDIIC (Steven), leefde midden 15e eeuw, overl. 1483, klokkengieter te Utrecht,
misschien zoon van Willem (die volgt). De oudste klokken, die wij nog van hem
hebben, zijn uit de jaren 1444 en 1446, resp. in de torens der Herv. kerken te
Hagestein en te Sneek. Samen met W i l l e m v a n C l o t e r d i i c maakte hij in
1451 en 1455 klokken voor de kerken te Abbenbroek en Schiedam; samen met
P e t e r B o y d i j n in 1452 een ‘uuerclocke’ voor den Dom; en met zijn broeder
A e r n t t e n slotte in 1471 een nieuwe banklok voor de stad Utrecht. De Geertekerk
aldaar bezit nog een klok uit 1477 en de Jacobskerk een, de St. Salvatorsklok, uit
1479, van welke laatste een afgietsel te zien is in het Centraal museum te Utrecht.
Samen met J a n v a n V o r s c o t e n maakte hij in 1481 een klok voor den kerktoren
te Gorinchem. Van hem alleen zijn de klokken van de torens te Zwaag (1448),
Boven-Hardingsveld (omstr. 1450), Heemskerk (1464), Neder-Langbroek (1473),
Sprang (1475), Haringhuizen (1475), Ridderkerk (1480), Werkhoven (1480),
Spijkenisse (1481) en den Briel (1482). Ongedateerd zijn zijn klokken in de kerktorens
van Naarden, Charlois en Putten. Ten slotte wordt hij in de jaren 1465 en 1468
gesignaleerd als werkzaam voor de klokkestoelen.
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kunst, 1908-1926; Lijst van Nederlandsche klokkengieters, samen-
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gesteld door M.A. B r a n d t s B u y s , uitgegeven door het plaatselijk comité tot
voorbereiding van het Beiaard-congres en -tentoonstelling 's Hertogenbosch 1925;
B.A.J. v a n d e r H e g g e Z i j n e n , De klokken van den Utrechtschen Dom in
Jaarboekje van Oud- Utrecht (1925), 28; Bulletin van de Ned. Oudh. Bond
(1901-1902) 104, (1907) 29 en (1916) 269.
Hazewinkel

[Butendiic, Willem]
BUTENDIIC (Willem), klokkengieter te Utrecht in het begin der 15e eeuw. Hij was
in 1409 ouderman van het smedengild aldaar; in 1413 werd hem voor den tijd van
15 jaar een plaats in den stedelijken Raad ontzegd. Na afloop van dien termijn zien
wij hem ‘den rade verghiffenisse bidden’ en voor dezen op eigen kosten een nieuwe
banklok gieten. Hij leefde nog in 1447, toen blijkens het ‘Buurspraakboek’ een zijner
pas gegoten klokken bij een oproer in de gracht werd gegooid. Van hem bestaan
nog klokken uit de jaren 1418, 1424 en 1440, resp. in de torens der Hervormde
kerken te Kolhorn, Oosterland en Hypolitushoef, terwijl misschien een ongedateerde
in den kerktoren te Erichem ook op zijn naam te stellen is. Zeker is dit niet, daar in
de tweede helft der 15e eeuw ook een klokkengieter van denzelfden naam voorkomt
in het stedelijk Certificatie- en Procuratieboek, naar aanleiding van een geschil over
gereedschappen ‘totten clochuse dienende’ (1488).
Zie: Voorloopige lijsten der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en
kunst 1908-1926; Lijst van Nederlandsche klokkengieters samengesteld door M.A.
B r a n d t s B u y s , uitgegeven door het plaatselijk comité tot voorbereiding van het
Beiaard congres en -tentoonstelling, 's Hertogenbosch 1925; B u r m a n , Utrechtsche
Jaarboeken I, 129; J.J. D o d t v a n F l e n s b u r g , Archief V, 99 en 194.
Hazewinkel

[Bye, Hendrik de]
BYE (Hendrik d e ) was in Maart 1449 bij de plechtige overbrenging van het H.
Sacrament van Mirakelen uit de kerk van Niervaert naar Breda, deken van het
kapittel der O.L.V.-kerk aldaar. Volgens het necrologium overleed hij 23 Nov. 1461.
Een Hendrik de Bye uit het luiksche bisdom laat zich 1436 inschrijven als student
te Leuven en twee jaren later promoveert een Henr. Abietis er als meester in de
Kunsten. Waarschijnlijk behoort hij tot de familie van den bekenden Willem de Bije.
Hendrik de Bye uit 's Hertogenbosch, die in 1453 als student te Leuven wordt
ingeschreven behoort tot de bekende bossche familie.
Zie: H e r m a n s , Gesch. der Rederijkers in N. Br. II, 5; H o y n c k v a n
P a p e n d r e c h t , Analecta V, 417; R e u s e n s , Matricule, 76 en 84; Analectes p.
servir à l'hist. ecclés. de la Belgiaue I, 76.
Juten

[Bye, Hermannus de]
BYE (Hermannus d e ), geb. omstreeks 1601-2, overl. te Venlo 16 April, begr. 19
April 1688, was lid van het St. Lucasgilde sedert 1640, waarvan hij in 1643
gildemeester was; in het schildersregister van Jan Sysmus wordt hij genoemd als
portretschilder: ‘Harme de Bije, conterfeiter, te Vendelo, 1670, 68 jaer out’; hij oefende
ook het beroep van kastelein uit, was lid der Aartsbroederschap van het Allerh.
Sacrament 1642-1688;
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raadsverwant van Venlo 1644-1647, 1653-1659. werd 10 Dec. 1659 tot schepen
aangesteld, was peyburgemeester 1644, 1647, 1656, 1657, regeerend burgemeester
1667-1670. Hij was gehuwd met C u n e r a v a n L o m , dochter van Seger (vgl.
art. in dit deel), welke vóór 1639 overleed, en hertrouwde 3 Febr. 1639 M a r i a
Hacken.
Zie: de rekeningen van het St. Lucasgilde in het stadsarchief te Venlo; B r e d i u s ,
Het schildersregister van Jan Sysmus enz. in Oud- Holland VIII (1890) blz. 13; H.
O p d e L a a c k , Een oud ledenboek van de Aartsbroederschap van het Allerh.
Sacrament in Nieuwe Venlosche Courant d.d. 31 Aug. 1926; d e z ., Een rekening
van een venloschen kastelein uit 1654 in hetz. blad 29 Oct. 1927; J. V e r z i j l in
hetz. blad 16 Nov. 1927; Maasgouw (1901), 17-18 (1920), 58-59.
Verzijl

[Bye, Willem de]
BYE (Willem d e ) (1), zoon van J a n d e B y e , maakte zijn testament 26 Febr.
1465.
Blijkens zijn wapen in een zegel door hem gehangen aan een akte van 27 Febr.
1458 (gevierendeeld, 1 en 4 drie molenijzers, 2 en 3 een beurtelings gekanteelde
dwarsbalk) behoorde hij tot dezelfde familie als de bredasche leenman van 1353,
‘Jacop, die men heit Rover Jan Byessone’. Hij schijnt gehuwd te zijn geweest met
Jehenne van der Leck.
Willem was in 1430 hofmeester van Jacoba van Beieren, wier weldaden hij in zijn
testament dankbaar herdacht, en door wie hij 10 Dec. 1430 beloond werd met de
heerlijkheid van 's Gravenpolder op Zuid-Beveland; in 1432 schildknaap van hertog
Philips de Goede, die hem om bewezen diensten 7.000 dordsche schilden deed
betalen; hij kocht 29 Febr. 1435 de heerlijkheid Gageldonk nabij Breda van Willem
van de Leck, heer ten Berghe enz., en 12 Juni 1445 het daarnaastgelegen leen
Hambroeck. De zeeuwsche heerlijkheid doet hij in 1437 reeds van de hand, en om
geldelijke zorgen ook de heerlijkheden nabij Breda 3 Febr. 1459. Met toestemming
van den hertog werden deze verklaard als behoorende tot de heerlijkheid van Breda,
door wier heeren zij in het vervolg worden uitgegeven.
Zie: Taxandria XXV (1918), 153 e.v., XXVII, 178; Nederl. Heraut IV (1887), 111.
Juten

[Bye, Willem de]
BYE (Willem d e ) (2), overleed te Breda 10 Maart 1504. Vermoedelijk is hij de W.
Bie, die in 1451 zich te Leuven als student laat inschrijven. Hij was meerdere jaren
lid van de schepenbank in zijn geboortestad. Uit zijn huwelijk met G e e r t r u i
C o l e n e e r s werden geboren: G e r r i t , die na den dood zijns vader het huis
Groenendaal onder Oisterwijck en de helft van Gageldonck erft; B a r b a r a , gehuwd
met Jan van Hoeckelom; K a t h a r i n a , gehuwd met Jan van Ranst; L e o n a r d a ,
gehuwd met Jan van Bruheze.
Vermoedelijk leeft bij dezes dood in 1504 nog W i l l e m d e B y e , in 1472
aangesteld tot overste van het kasteel te Breda (Taxandria XXVI, 154) en die in
volgende jaren zitting had in de schepenbank dier stad.
Uit Bred. Schepenprotoc. n. 426 ƒ. 43vo; 427 ƒ 137vo; H o y n c k v a n
P a p e n d r e c h t , Analecta V, 350.
Juten
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C.
[Caesar, Cornelis]
CAESAR (Cornelis), geb. te Goes omstr. 1610, overl. te Batavia 5 Oct. 1657. Hij
trad in dienst der O.I.C. en kwam als assistent met het schip ‘Tholen’ 6 Febr. 1629
ter reede van Batavia. Zeven jaar later werkte hij op Firando, onze loge in Japan,
tot hij in 1637 waarnemend eerste werd in Quinam, nu Cochinchina. Vervolgens
was hij als koopman te Taijoan op Formosa werkzaam. Bevorderd tot opperkoopman
(res. 7 Mei 1641), ging hij van daar naar Japan, waar den onzen door de regeering
van dat land den 11. Mei 1641 was bevolen uit Firando of Hirado ‘met hunne
gantsche ommeslag op te breecken’ en over te brengen naar Deshima, wat
Vooreiland beteekent. Op 25 Juni 1641 kwam ons opperhoofd le Maire daar aan.
Wij moesten hier de kwartieren betrekken, die in 1635 voor de Portugeezen waren
gebouwd. Caron, die het in 1636 aandeed, noemde het een ‘logement ofte
gevanckenis’. In 1644 was hij ‘politicus over de formosaense dorpen’, verbleef in
1645 weer in Japan, waar hem opgedragen werd een kruistocht te doen langs de
westkust van Luzon. In 1647 diende hij zijn verzoek in om te mogen repatrieeren,
waarin bij miss. van 9 Mei 1647 bewilligd werd. Den 4. Jan. 1648 ging hij als
vice-commandeur der retourvloot op ‘de Orangie’ onder zeil. Blijkens de patr. miss.,
10 Sept. 1650, benoemde het opperbestuur hem tot extra-ordinaris lid van den raad
van Indië; hij kreeg dus in dat hoogste regeeringscollege als zoodanig slechts een
adviseerende stem. Op ‘de Orangie’ voer hij voor de Kamer Zeeland weer naar
Indië terug, waar hij bij res. 7 Juli 1651 tot fabriek te Batavia benoemd werd, een
titel dateerend van 1621, toen een ‘metselaer-ingenieur’ werd aangesteld tot
‘opsiender van alle werken binnen 't fort’. In C.'s tijd gingen zijn bemoeiingen heel
wat verder. Deze functionaris was toen het hoofd van het geheele ambachtskwartier,
van het personeel der papier-, kruit- en korenmolens, der wapenkamer, van het
kaartenmakerskantoor, van dat der landmeters, essayeurs e.a. Het was een heel
voordeelig ambt, daar hij de vrije beschikking had over den arbeid van al het
ambachtsvolk. In de wandeling heette deze ambtenaar steeds de ‘favoriet’. Toen
in 1653 Nic. Verburgh, eerste op Formosa, om zijn ‘verlossing’ vroeg, werd eerst
de raad van Indië, Carel Hartsinck, als opvolger aangewezen, waartoe hij met
eenparige stemmen benoemd was, doch na het overlijden van den G.-G. Carel
Reniersz (18 April 1653), gaf hij er de voorkeur aan directeur-generaal te worden
i.p.v. Joh. Maetsuijker, den nieuw benoemden landvoogd. Toen werd C. bij res. 24
Mei 1653 met het gewichtig ambt van gouverneur van Formosa bekleed. Op het
jacht ‘de Sperwer’, schipper Reynier Egberts, kwam hij na een voorspoedige reis
behouden te Tayouan aan. Na hier het anker gelicht te hebben, ging het vaartuig
zijn tragischen ondergang tegemoet. C., de voorlaatste gouverneur van dit eiland
is daar tot 30 Juni 1656 gebleven. In Jan. 1657 was hij weer te Batavia, waar hij
weldra overleed. De thans nog bestaande arakstokerij, door hem en C. Hartsinck
in 1651 aan de Buitenkaaimansgracht gebouwd, herinnert nog aan dezen
verdienstelijken man.
Van zijn echtgenoote is alleen bekend, dat zij Juni 1663 nog te Batavia woonde.
Hun zoon
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M a r t i n u s werd in 1670 eerste op Deshima en overleed 27 Nov. 1679.
Zie: H o e t i n k , Verhaal v.h. vergaan van De Sperwer door Hendr. Hamel (Uitg.
Linsch. Ver.) ('s Grav. 1920); d e H a a n , Oud- Batavia I
Bartelds

[Callebout, Petrus]
CALLEBOUT (Petrus), dominikaan in het klooster te Antwerpen, dat vele
missionarissen in de hollandsche missie zond, overleed te Leiden 14 Juni 1690. B.
d e J o n g h e , Belgium Dominicanum telt hem onder de belangrijke mannen van
het antwerpsche klooster. Hij roemt hem als zachtzinnig en nederig. Door zijn groote
liefdewerken was hij zelfs in Azië en Afrika bekend geworden. Hij wenschte vurig
tot bekeering der heidenen naar Indië te worden gezonden, doch hij overleed voor
dit zijn beslag kreeg.
Pater Callebout was in zijn klooster werkzaam als professor der filosofie en
magister der studenten, tevens was hij subprior. Te Leiden richtte hij in zijn huis een
college op om te disputeeren, dat open was ook voor andersdenkenden. De
overeenkomst der leidsche priesters om bij beboeting of gevangenis elkander te
ondersteunen deed P. Callebout 21 Aug. 1689 in zijn naam onderteekenen door
zijn confrater pater Bardou.
Zie: Graf- en Gedenkschriften van Antwerpen V, 129; Bijdragen bisdom Haarlem
I, 282, III, 70-71.
Fruytier

[Campen, Otto van]
CAMPEN (Otto v a n ), geb. te Kampen in 1557, overl. 1600 te Nieuwpoort, trad in
de Socièteit van Jezus in 1584. Hij had aartshertog Ernst van Oostenrijk, gouverneur
der Zuidelijke Nederlanden, als biechtvader naar deze streken vergezeld. Hij wijdde
zich vooral aan de duitsche hulptroepen, die in den slag bij Nieuwpoort tegen prins
Maurits streden. Juist was hij bezig eene gewonde de biecht te hooren, toen hij door
een vijand werd neergestooten.
Zie: H a z a r t , Kerkel. Hist. III, 225.
Kleijntjens

[Campis, Henricus]
CAMPIS (Henricus), kartuizer, overl. te Utrecht 22 April omstr. 1471. Hij was
geprofest monnik van het kartuizerklooster Nieuwlicht buiten Utrecht. In zijn tijd
bloeide in dat klooster de kunst van het afschrijven en verluchten van boeken. Ook
hij heeft in zijn cel de schrijfkunst beoefend. In de utrechtsche universiteitsbibliotheek
berust een handschrift, vermoedelijk afkomstig uit de librije van Nieuwlicht, dat in
1468 door hem is voltooid. Deze codex (no. 75) bestaat uit 176 bladen folio en bevat:
Beda Venerabilis, Commentarii in Lucam ll. VI. Het graf van Henricus C. bevond
zich aan de westzijde van de groote kruisgang bij den buitenwand.
Zie: L. v a n H a s s e l t , Het Necrologium van het Karthuizerklooster Nieuwlicht
of Bloemendaal buiten Utrecht in Bijdr. en Med. Hist. Gen. (Utrecht 1886) IX, 260,
355; Catal. codicum mss. Bibl. Un. Rheno- Tr. I (1887), no. 75; K. M e i n s m a ,
Middeleeuwsche Bibliotheken, 154 vlg.; A.W. B y v a n c k , Utrechtsche miniaturen
in Het Gildeboek, VIe jrg.; A. H u l s h o f f , Uitgaven voor de Boekerij van het
Karthuizerklooster te Utrecht in de jaren 1466-1470 in Buch und Bucheinband,
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Aufsätze und Graphische Blätter zum 60. Geburtstage von Hans Loubier (Leipzig
1923).
Scholtens
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[Canin, Jacob]
CANIN (Jacob), een zoon van Jan C. (dl. VII, kol. 273), was 1602-1607 stadsdrukker
van Bergen op Zoom. Op zijn pers werden gedrukt de werkjes van Jac. Baselis den
jongen, van Jean Taffin, van Marcus Zuerius. Behalve het drukkersmerk van zijn
vader (De leeuw van Juda) gebruikte hij ook een vignet, waarin een pelikaan,
ontleend aan den naam van zijn woonhuis te Bergen op Zoom, vanouds bekend
als De Pellicaen. In 1607 keerde hij terug naar Dordrecht.
Zie: Taxandria XXXIV (1927), 225-244.
Juten

[Cannart d'Hamale, Engelbertus Alexander Mathias Eelco de]
CANNART D'HAMALE (Engelbertus Alexander Mathias Eelco d e ), geb. te
Sassenheim (Saszicht) bij Leiden, 2 Juli 1735, was de zoon van M a t h i a s V i c t o r
en diens tweede echtgenoote M a r i a C l a r a C h r i s t i n a v a n d e r L a e n ,
vrouwe van Liauckema in Friesland. Vandaar dat hij den naam ontving van den Z.
Eelco van Liauckema. Zijn vader bewoonde meestal het buitengoed Saszicht bij
Leiden, waar hij overleed. Hij was eerst gehuwd met J u l . M a r . P r o o s t van
Oudgastel. Hun oudste dochter was gehuwd met baron J a c . A l . v a n
W a s s e n a a r , heer van Warmond. De moeder van Engelbertus, overl. 24 Aug.
1787 te Warfhuyzen, trad als weduwe nog tweemaal in het huwelijk met een kapitein
in dienst van het hollandsche leger.
Engelbertus werd priester en als zoodanig bewoonde hij met zijn moeder het
kasteel van Liauckema te Sixbieren in Friesland. 6 Sept. 1769 verkreeg hij van den
gouverneur-generaal, hertog Karel van Lotharingen, burgerrecht in Brabant. Daarop
werd hij 20 Sept. 1769 geïnstalleerd als kanunnik van de St. Jacobskerk in
Antwerpen, als familielid van Is. de la Faille, stichtster der 20e prebende. In 1776
nam hij ontslag en vertrok naar Friesland, waar hij als pastoor-missionaris de statie
Warrega bestuurde tot zijn dood, 28 Juni 1791. Hij was de laatste de Cannart
d'Hamale van den ouden tak der familie, die nog tot den aanzienlijken adel van
België behoort.
Zie: Graf- en gedenkschr. v. Antw. III, blz. LX; Archief aartsb. Utr. XX, 239; d e
H e r c k e n r o d e , Complément au nobitiaire des Pays- Bas et du comté de
Bourgogne II, 125, 127; d e T r o o s t e m b e r g h , Recueil de tablaux de quartiers
de noblesse des familles Belges (Brux. 1913), 115.
Fruytier

[Canoy, Franciscus Josephus Antonius]
CANOY (Franciscus Josephus Antonius), geb. te Venlo 17 Jan. 1828, overl. te
Amsterdam 21 Juli 1859, zoon van P e t r u s A n t o n i u s en M a r i a A n n a
H e n r i e t t a C o n r a e t z , werd 20 Sept. 1851 priester gewijd, professor in het
bisschoppelijk collegie te Roermond, 1851-53, trad in de orde der redemptoristen,
novice 15 Oct. 1853, geprofest 15 Oct. 1854.
Zie: Bidprentje; J a n V e r z i j l , Genealogie Canoy; Limburg's Jaarboek (1902),
45.
Verzijl

[Canoy, Peter Mathias]
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CANOY (Peter Mathias), geb. te Tegelen 2 Sept. 1801, overl. te Mechelen (België)
2 Febr. 1872, zoon van J a n G o d f r i e d en M a r i a C a t h a r i n a E r k e n s ,
onderscheidde zich ten tijde der belgische revolutie van 1830. Toen generaal Daine
10 Nov. 1830 Venlo belegerde, verzamelde Peter Mathias een klein corps vrijwilligers,
en voegde zich met zijn troep bij de belegeraars en hielp hen de vesting innemen.
Tijdens de inneming plantte hij voor het eerst de belgische vlag op de torens der
stad. Tot majoor van de schutterij benoemd, waagde hij aan het hoofd van zijn
bataillon een hardnekkigen aanval op hollandsch grondgebied, waar hij verschillende
gevangenen
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maakte. Na het vertrek der Belgen uit Limburg had hij verschillende posten bij de
administratie der belgische spoorwegen en werd eindelijk generaal-bewaarder van
het spoorweg-materiaal van den staat.
Zie: Familie-papieren Canoy; J a n V e r z i j l , Genealogie Canoy.
Verzijl

[Canoy, Petrus Franciscus Hubertus]
CANOY (Petrus Franciscus Hubertus), geb. te Venlo 4 Oct. 1818, overl. te Roermond
15 Maart 1865, zoon van P e t r u s A n t o n i u s C. en M a r i a A n n a H e n r i e t t a
C o n r a e t z , werd 18 Sept. 1841 te Roermond priester gewijd, vervolgens in October
1842 tot professor der wijsbegeerte in het Seminarie te Roermond benoemd en in
Juni 1843 als zoodanig overgeplaatst naar het seminarie van Rolduc. In Maart 1852
werd hij tot professor der dogmatiek in het seminarie te Roermond benoemd, was
ook aldaar professor der kerkgeschiedenis. 10 Februari 1859 werd hij kanunnik der
kathedraal, 14 Juli 1859 examinator prosynodalis en 1 Jan. 1860 president van het
Groot seminarie te Roermond.
Zie: Zijn bidprentje; J a n V e r z i j l , Genealogie Canoy.
Verzijl

[Canters, Petrus Franciscus]
CANTERS (Petrus Franciscus), geb. te Venlo 4 Oct. 1732, aldaar overl. 15 Dec.
1814, zoon van W i l l e m en M a r i a d e C r o i x , molenaar van beroep, lid van
het molenaars- en olieslagersgilde St. Bernardus, sedert 1755; als gildemeester
onderteekende hij het reglement van dat gilde; in 1764 eerste vaandeldrager van
de broederschap van het H. Kruis te Venlo, waarvan hij in 1771 praefect was; werd
16 Mei 1773 door den Magistraat aangesteld tot provisor van het weeshuis; sedert
1787 was hij wijk- of kwartiermeester der stad en als zoodanig lid van het gilde der
adelborsten; in het rekeningenboek van dat gilde staat hij vermeld als commissaris.
Hij was 26 Nov. 1754 gehuwd met B a r b a r a T h e u n i s s e n (geb. 13 Jull 1737,
overl. 5 begr. 7 April 1783, dochter van Joannes Tilmanus T., molenaar en lid van
het St. Bernardusgilde, en Anna Margaretha Heurstiens) en hertrouwde 23 Nov.
1784 met I d a B o e r m a n s (geb. 3 Oct. 1751, overl. 13 Jan. 1814, dochter van
Georg, wijnkoopman en winkelier, en Beatrix Canoy). Voor zijn zoon Wilhelmus
Mathias, kruisheer, zie dl. VII, kol. 275.
Zie: De rekeningen van het St. Bernardusgilde op het rijksarchief te Maastricht;
Namen der Heeren Rectores, Praefecten en Vaendraeghers der Broederschap van
't H. Cruys, opgericht in de Kercke van den H. Nicolaas binnen de Stadt Venlo, anno
1645; Naamlijst der Quartier of Wijkmeesters der stad Venloo in Limburg's Jaarboek
(1909), 254, 256; H.J.F. B o e r m a n s e n J.J.M.H. V e r z i j l , Genealogie der familie
Boermans, 91-92; J a n V e r z i j l , Genealogie Canters; Familiechroniekje
Theunissen-Canters in bezit van Frans Boermans te Venlo.
Verzijl

[Capellen, Alexander van der]
CAPELLEN (Alexander v a n d e r ), geb. te Zutphen 15 Jan. 1668, er gedoopt 16
Jan., overl. 30 Jan. 1730 en begr. te Gorssel, zoon van F r e d e r i k , heer van
Boedelhoff en Esselt, en van E r m g a r d J u d i t h v a n d e r S c h u i r e n , vrouwe
van Hagen.
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Hij was heer van Hagen (1687), Boedelhoff en Esselt (1707) en, bij donatie van
zijn tante, van 's Heeraertsbergen. Als heer van Hagen in 1691 beschreven in de
ridderschap van Zutphen, werd hij richter, later burgemeester van stad en ambt
Doesburg, wegens Gelderland 10 Dec. 1711 gecommitteerde ter Admiraliteit van
Amsterdam; lid en voorzitter der Gedeputeerde Staten van Zutphen en
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afgevaardigde ter Staten-Generaal. In 1711 gedeputeerde te velde. Hij had zitting
in den Raad van State en was 5 April 1705 benoemd tot curator der geldersche
hoogeschool, waarvoor hij evenwel in October 1717 bedankte, daar hij volgens zijn
meening daarvoor niet genoeg kon doen. In 1720 werd hij scholtus binnen en buiten
Zutphen.
Hij is tweemaal gehuwd geweest. In 1705 met S o p h i a M a r g a r e t h a
C a t h a r i n a v a n W y l i c h , dochter van J o h a n A l b r e c h t , heer tot den
Boetzelaer, Kervenheim, Leeuwen en Ruwiel, en van A n n a C a t h a r i n a v a n
d e n B o e t z e l a e r . Dit huwelijk bleef kinderloos en hij hertrouwde te Zutphen 29
Januari 1709 met M a r i a J o h a n n a v a n H e e c k e r e n , geb. te Zutphen 23
April 1689, begr. aldaar 26 Oct. 1750, dochter van R o b e r t , heer van Enghuizen,
en van A n n a W i l l e m i n a C e c i l i a v a n K e p p e l . Een jaar na den dood van
Alex. v.d. C. hertrouwde zijn douairière 6 Mei 1731 te Warnsveld met J o o s t
S ö l n e r (‘met sekere Heer Solner, daer al de werelt over verwondert is’. Wapenh.
XX, 184). Uit haar eerste huwelijk sproten: Frederik Robert Evert, die volgt; M a r i e
A n t o n i a W a l b u r g (1712-1757), eerst chanoinesse te Bedbur, doch 11 Maart
1736 te Hoog Keppel geh. met H e n d r i k v a n R o u w e n o o r t t o t d e n
U l e n p a s ; en E l b e r t A n t o n y G e r r i t v.d. C., geb. 1723, overl. aan de
kinderziekte in het kamp bij Dietz in Nassau 1745 na kort te voren te zijn benoemd
tot kapitein van een comp. in het regiment v. Randwyck.
Zie: B o u m a n , Geld. H.S. II, 6, 7; Ned. Adelsboek (1928), 313; Mdbl. Ned. Leeuw
XXIX, 321, 322, XLI, 108 (gesl. Sölner); K o k , Vad. Wdb. IX, 137-139.
Regt

[Capellen, Alexander Hendrik van der]
CAPELLEN (Alexander Hendrik v a n d e r ), gedoopt te Warnsveld 11 Mei 1732
(vermoedelijk geb. op den Boedelhoff), overl. op den Boedelhoff 14 Febr. 1807,
oudste zoon van Frederik Robert Evert, die volgt, en van A n n a M a r g r i e t
Elisabeth van Lijnden d'Aspremont.
Hij werd heer van den Dam (onder Warnsveld) bij overgifte zijns vaders 1753,
van den Boedelhoff na diens dood 1756 en van Marhulsen door zijn huwelijk.
Geadmitteerd in de ridderschap van Zutphen, werd hij in 1749 burgemeester te
Doesburg, in 1756 ordinaris raad in het hof van Gelderland, gedeputeerde in de
Generaliteitsrekenkamer en gecommitteerde in den Raad van State, in 1780 richter
van stad en ambt Doesburg.
Patriotschgezind, ijverde hij in 1781 er voor dat vanwege Gelderland zou worden
aangestuurd op een nauwere aansluiting bij Frankrijk en was sterk gekant tegen
het besluit der Geldersche staten van 11 Mei 1786, waarbij het rondloopen of ter
teekening leggen van rekesten tegen het regeeringsreglement werd verboden. Dat
hem dit alles bij de omwenteling van 1787 vele onaangenaamheden berokkende,
laat zich begrijpen. Nog in 1788 werd hij wegens Gelderland gecommiteerd in de
Admiraliteit van Amsterdam, en bleef dit nog na 1795, maar na dien tijd wordt weinig
meer van dezen v.d. C. vernomen; hij trok zich terug op zijn landgoed den Boedelhoff,
waar hij in 1807 overleed.
Hij huwde te Lochem 22 Mei 1755 met R e i n i e r a A d o l p h i n a C h a r l o t t a
v a n N a g e l l t o t M a r h u l s e n , ged. te Lochem 17 Oct. 1736, overl. te Zutphen
8 Maart 1817, dochter van H e n d r i k J a c o b , heer van Ampsen, en van A n n a
D o r o t h e a C h r i s t i n a A l b e r t i n a des H.R.R. barones v a n H e i d e n . Uit
dit huwelijk sproten 7 kinderen,
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waarvan F r e d e r i c a E v e r d i n a A n n a in 1782 huwde met jhr. E v e r t J a n
B e n j a m i n v a n G o l t s t e i n ; en J o h a n F r e d e r i k B e n j a m i n in 1800
huwde met E m e r e n t i a P h i l i p p i n a C o r n e l i a barones van H a e r s o l t e .
Hij, zijn vader en zijn zoon vormen de lijn v a n d e r C a p e l l e n v a n d e n D a m .
Zie: Nederl. Adelsboek (1928), 314; Mdbl. Ned. Leeuw XXIX, 164; Jaarb. Nederl.
2

Adel II, 123; B l o k , Gesch. Ned. Volk III, 607; K o k , Vad. Wdb. IX, 139-142; Vervolg
op Wagenaar IV, 56, X, 257, XII, 142; S t u a r t Vad. Hist. IV, 317.
Regt

[Capellen, Alexander Philip van der]
CAPELLEN (Alexander Philip v a n d e r ), heer van Berkenwoude en Achterbroek
(samen gemeente B.), geb. te Warnsveld 7 Febr. 1745, overl. te Utrecht 10 Dec.
1787, jongste zoon van Frederik Robert Evert, die volgt, en van A n n a M a r g r i e t
Elisabeth van Lijnden.
Hij verkreeg zijn heerlijkheden na den dood van zijn tweeden broeder G.Ph.C.Th.
(die volgt), trad in militairen dienst en werd eerste luitenant (met den rang van
kolonel) bij de gardes-du-corps van Willem V. Sinds 1759 was hij eerst als page en
later als kamerheer bij dezen in dienst en mocht bijna een kwart eeuw het volle
vertrouwen van den Prins genieten, totdat in 1783 een verkoeling ontstond. Sommige
familieleden van v.d. C. traden in dezen tijd sterk als Patriotten op den voorgrond
en eenige ontmoetingen van v.d. C. met den dordtschen pensionaris de Gijselaar,
ofschoon van onschuldigen aard, werden ten nadeele van den eerstgenoemden
uitgelegd. Na beroep op en verdediging van v.d. C. tegenover den stadhouder,
verklaarde deze wel geen werkelijke bewijzen van schuld te kunnen aanvoeren,
doch door lasterpraatjes, die in haagsche kringen de ronde deden en met graagte
door de nieuwsbladen werden opgenomen en uitgesponnen werd de verwijdering
tusschen de beiden nog grooter, zoodat v.d. C. zich in 1783 genoodzaakt zag ontslag
uit zijn ambt als kamerheer te vragen, wat hem, schoon in uiterst hoffelijke termen,
werd verleend. Tot eigen rechtvaardiging zond hij toen een apologie in het licht: Het
gedrag van Jonkheer A.P.v. der Capellen aan het Publiek door hem zelven
opengelegd. In 's Hage 1784. Hij voegde zich daarna bij de partij der Patriotten,
ofschoon het aandeel, dat hij daaraan nam, nimmer bijzonder groot is geweest. De
Staten van Holland hadden ondertusschen van zijn apologie met welgevallen kennis
genomen en benoemden hem tot kolonel van een regiment cavalerie. In 1787 was
hij commandant van het regiment cavalerie van Famars in dienst der provincie
Holland en werd 10 Sept. van dat jaar belast met het bevel over de vesting
Gorinchem. De verdediging dezer stad vormt geen eervolle bladzijde in zijn
levensboek. Had hij den 14en Sept. het commando aanvaard, reeds 17 Sept. d.a.v.
werd de vesting door kolonel von Romberg opgeeischt en, zooals de berichten
luiden, werd de stad reeds na het eerste kanonschot overgegeven, ofschoon zij
volgens deskundigen een beleg van 6 weken had kunnen doorstaan. Op de wallen
vonden de Pruisen 73 kanonnen, in de arsenalen nog 99. Van der C. werd met het
geheele garnizoen krijgsgevangen gemaakt; hij werd naar Wesel gevoerd en is,
toen hij Nijmegen doortrok in werkelijk levensgevaar geweest door de woede van
het orangistische volk. Zijn krijgsgevangenschap te Wesel stond gelijk met de
behandeling van een groot misdadiger: hij heeft er zooveel geleden, dat hij een paar
dagen na zijn invrijheidstelling te Utrecht overleed.
Hij huwde te Houten 16 Nov. 1773 met M a r i a
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T a e t s v a n A m e r o n g e n , geb. 14 Mei 1755, overl. te IJselstein 10 Aug. 1809,
dochter van G e r a r d G o d e r t , heer van Oud-Amelisweerd, en van S u s a n n a
H a s s e l a e r . Uit dit huwelijk sproten 3 zoons en 1 dochter. De oudste zoon,
W i l l e m baron v.d. C., overl. als Oberforstmeister in Hessen 1826; zijn
nakomelingen zijn tot heden in Duitschland gevestigd. De tweede zoon, Mr. Godert
Alexander Gerrit Philip baron v.d. C., was de bekende gouverneur-generaal van
N.-I. (zie dl. I, kol. 569). De derde zoon, R o b e r t L i e v e J a s p e r baron v.d.
C.(1784-1860), resident van de Preanger, is de stamvader der nietadellijke v.d. C.'s
in Ned. Oost-Indië. De dochter eindelijk, F r e d e r i c a M a r i a I s a b e l l a
B e n j a m i n a v.d. C., werd in 1799 de gade van den uit 1813 zoo bekenden Mr.
Adam François Jules Armand graaf van der Duyn van Maasdam (dl. I, kol. 777-780).
Zijn portret is gegraveerd door R. Vinkeles, J. Wijsman, A. Hulk en G. Konsé.
Zie: Nederl. Adelsboek (1928), 318; Navorscher LI (1901), 111, LII (1902), 332;
2

B l o k , Gesch. Ned. Volk III, 624; Vervolg op Wagenaar, VII, 88-92, X, 119, XVII,
21-31; K o k , Vad. Wdb. IX, 141-144; Bijv. II, 5-13; v. K a m p e n , Vaderl. Karakt II,
682, 683; C.v.d. Aa, Gesch. v.d. Oorlog III, voorr. bl. VI-XI; idem, Leven v. Willem
V III, 280, 281; K o b u s e n d e R i v e c o u r t , Biogr. Wdb.
Regt

[Capellen, Frederik Benjamin van der]
CAPELLEN (Frederik Benjamin v a n d e r ), heer van Rijsselt, geb. 7 Febr. 1739,
overl. op Rijsselt 11 Febr. 1806, zoon van Frederik Robert Evert, die volgt, en van
Anna Margaretha Elisabeth van Lijnden.
Hij werd beschreven in de ridderschap van Zutphen 23 Sept. 1761, werd in 1761
burgemeester van Groenloo, 16 Nov. 1769 wegens Gelderland gecommitteerd in
de Admiraliteit van Amsterdam, in 1779 burgemeester van Zutphen en ordinaris
gedeputeerde van de Graafschap. Op zijn verzoek 25 Nov. 1780 ontslagen uit de
ridderschap, ging hij tot de partij der Patriotten over en nam een werkzaam aandeel
aan de woelingen dier dagen. Men plaatste hem op de ‘lijst van 40 vaderlandsche
medeburgers om daaruit te nemen een getal van 25 personen, als nationale
geconstitueerden tot de zaak der onderhandelingen te Parijs’. Na de omwenteling
van 1787 nam hij de wijk naar Deventer, waar hij evenmin veilig zou geweest zijn,
indien niet de koning van Frankrijk, bij monde van zijn gezant Charles Olivier de St.
George Vérac, zich voor hem in de bres had gesteld en den pruisischen gezant
Thulemeijer deed weten, dat de koning ‘niet ongevoelig zou blijven voor de
behandeling waarmee men v.d. C. en zijn broeder, den heer van de Marsch,
bedreigde’. Al spoedig daarna week v.d. C. uit den lande, doch keerde na 1795 op
zijn landgoederen terug.
Hij was 6 April 1766 gehuwd met J o h a n n a I s a b e l l a B e n t i n c k (weduwe
van P e t e r W i l h e l m v a n V o ë r s t t o t G r i m b e r g ), geb. op Schoonheeten
en te Raalte gedoopt 4 Nov. 1722, overl. 5 Juni 1794, dochter van H e n d r i k A d o l f
tot Schoonheeten en van M e c h t e l d A n n a v a n W e l v e l d e . Zij wonnen 9
kinderen.
Zie: Adelsarchief (1901), 137; Vervolg op Wagenaar VIII, 235, 236, 240, X, 247,
258, 264, XII, 141, 143, 295, 296, XV, 109, XVIII, 80, 173; K o k , Vad. Wdb. IX, 141,
142; Ridderschap van Zutphen, 186.
Regt

[Capellen, Frederik Benjamin Alexander Philip baron van der]
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Engelenburg te Brummen 17, gedoopt 25 Nov. 1781, overl. te Maastricht 22 Mei
1854, zoon van Robert Jasper, heer van de Marsch, die volgt, en van S a r a
Jacoba van de Velde.
Hij trad in militairen dienst, werd in 1796 cadet bij het 2e regt. cavalerie en 14
Aug. 1799 luitenant bij het 1e bataljon jagers. Als zoodanig maakte hij den veldtocht
in N.-Holland mede, werd 19 Sept. 1799 in den slag bij Bergen krijgsgevangen
gemaakt en eerst 3 jaar later, bij den vrede van Amiens, uit die gevangenschap
ontslagen. 14 Juni 1803 kapitein bij den generalen staf en geplaatst bij het
departement van oorlog; in Maart 1806 majoor en adjoint en 23 Oct. d.a.v.
luitenant-kolonel-adjoint bij den generalen staf. In die betrekkingen nam hij deel aan
de veldtochten van 1806-08 in Duitschland en in 1809 in Zeeland. Na de inlijving
als luit.-kolonel bij den generalen staf geplaatst, nam hij in 1811 en 1812 deel aan
den veldtocht in Spanje, onderscheidde zich 11 Jan. 1812 bij Sarquessa en 17 Dec.
d.a.v. bij Trafalja en werd in 1813 plaats-commandant van de vesting Pampeluna;
deze laatstgenoemde stad moest hij, door de Engelschen belegerd, 1 Nov. 1813
bij capitulatie overgeven.
Na het herstel van Nederlands onafhankelijkheid, werd hij 27 Mrt. 1814 kolonel
bij het 3e bataljon jagers en voerde het bevel over de nederlandsche troepen, die
Delfzijl en Coevorden blokkeerden. 21 April 1815 werd hij generaal-majoor en
benoemd tot provinciaal commandant, respectievelijk van Luxemburg, Namen,
Antwerpen en in 1825 van Utrecht. 8 Oct. 1830 werd hem het bevel over Bergen
op Zoom opgedragen; 29 Juli 1831 bevorderd tot luit.-generaal; 1839 werd hem het
opperbevel over Maastricht en het hertogdom Limburg toevertrouwd. 1 Januari 1841
werd hij gepensionneerd. Talrijke ridderorden sierden zijn borst en nog in 1844
erkende Frankrijk zijn vroeger bewezen diensten door hem het officierskruis van
het Legioen van Eer toe te kennen.
V.d. C. werd benoemd in de ridderschap van Gelderland 12 Oct. 1814 en 2 en
28 April 1822 werd hem de titel van baron (als hem vanouds competeerend) verleend,
de laatste maal ook voor zijn wettige afstammelingen. Hij huwde te 's Gravenhage
8 Oct. 1805 met W i l h e l m i n a M a r g a r e t h a C o n s t a n t i a C a r o l i n a
C o p e s v a n H a s s e l t , ged. te Tiel 17 Maart 1782, overl. te Maastricht 17 Aug.
1855, dochter van Mr. J a c o b en van M a r g a r e t h a J a c o b a H o m o e t , uit
welk huwelijk 4 zoons en 1 dochter sproten, o.a. R o b e r t J a s p e r G o d e r t ,
kapitein-intendant in 1870 overleden; W i l l e m F r e d e r i k , kolonel der cavalerie,
die den stam heeft voortgezet; en M a r g a r e t h a L o u i s e F a n ç o i s e , in 1843
gehuwd met den hoofdingenieur bij de staatsspoorwegen E d o u a r d L o u i s
F l o r e n t baron P r i s s e (1814-1907).
Zijn portret is gelithografeerd door George Gillis Haanen.
2

Zie: Nederl. Adelsboek (1928), 316; B o s s c h a , Neerl. Held. te Land III, 620.
Regt

[Capellen, Frederik Robert Evert van der]
CAPELLEN (Frederik Robert Evert v a n d e r ), geb. 24 Febr. 1710, gedoopt te
Zutphen 26 Febr., overl. te Zutphen 28 Juli 1755, begr. te Gorssel 1 Aug., oudste
zoon van Alexander hiervóór, en van M.J. v a n H e e c k e r e n .
Hij beërfde in 1731 den Boedelhoff bij den dood zijns vaders, was heer van Rijsselt,
Berkenwoude en Achterbroek, en bracht door aankoop in 1745 het oude goed den
Dam weer in zijn geslacht terug.
Als heer van den Boedelhoff geadmitteerd in de ridderschap van Zutphen 23
Maart 1733, werd hij
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in 1742 ordin. raad in het Hof van Gelderland, scholtus binnen en buiten Zutphen
1751, ordinaris gedeputeerde van de Graafschap en gecommiteerde tot beneficeering
van den Neder-Rijn en IJsel. Hij stond in groote achting bij Willem IV en maakte met
van IJtsma en Persoon deel uit van de commissie door den Prins naar het noorden
des lands gezonden om verschillende grieven te onderzoeken, die aldaar meest
ten opzichte der regenten waren ontstaan.
Hij huwde te Bemmel volgens huw. voorw. van 17 Juli 1731 met A n n a
M a r g r i e t E l i s a b e t h v a n L i j n d e n d ' A s p r e m o n t ,ervin van de Plack
en Rysselt. Zij werd op de Plack 6 Nov. 1707 geboren en bracht Rijsselt weder in
de familie v.d. Capellen, werd in 1780 beleend metden huize Dorth en overleed 4
Mei 1785 (begr. te Gorssel), dochter van Godert Philips, heer van de Plack, (dl. VII,
kol. 815) en van A n n a C o r n e l i a I s a b e l l a v a n C o e v o r d e n . Uit dit huwelijk
sproten o.a. Alexander Hendrik, Godard Philips Cornelis Theodorus, Frederik
Benjamin, Robert Jasper en Alexander Philip, die allen in dit deel voorkomen.
Zie: Nederl. Adelsboek (1928), 313; Jaarb. Ned. Adel V, 395; B l o k , Gesch. Ned.
2

Volk III, 460; d' A b l a i n g , Ridderschap v. Zutphen, 169; K o k , Vaderl. Wdb. IX,
138-141.
Regt

[Capellen, Gerlach van der]
CAPELLEN (Gerlach v a n d e r ), heer van Rijsselt en den Boedelhoff, geb. te
Zutphen 25 Oct. 1543, overl. te Arnhem 22 Sept. 1625, begr. te Zutphen, zoon van
Hendrik, die volgt, en van J u d i t h S l i n d e w a t e r .
Hij studeerde in de rechtsgeleerdheid te Keulen en daarna te Bourges in Frankrijk
(onder den vermaarden Jacobus Cuicius). Te Genève studeerde hij theologie (onder
Th. Beza), bezocht vervolgens de universiteiten te Bazel en Heidelberg, ook die te
Rome (volgens het bevel van Alva, die niet toestond andere hoogescholen te
bezoeken) en bereisde Italië. Teruggekeerd, sloot hij zich aan bij de partij der vrijheid.
In zijn geboorteplaats Zutphen was hij bijzonder gezien; aldaar werd hem in 1578
het bevelhebberschap over de burgerij toevertrouwd en met deze, gesterkt door
een deel Deventersche burgers en een afdeeling staatsch krijgsvolk, wist hij de stad
Doetinchem aan den spaanschen overste Maarten Schenck te ontweldigen en de
spaansche troepen te verdrijven.
In 1580 werd hij raad in het Hof van Gelder (tot 1610) en werd in hetzelfde jaar
van wege de ridderschap van Zutphen afgevaardigd naar de nadere Unie van
Utrecht, hij woonde ook in dat jaar de bijeenkomst te Kampen bij, waar besprekingen
plaats vonden wegens den afval van Rennenberg. Hij zorgde er voor, dat twee
regimenten binnen Steenwijk kwamen en liet door Norritz geld en krijgsbehoeften
binnen de bedreigde veste brengen; hij hielp met burgervendels uit Deventer,
Kampen, Harderwijk en Elburg het kasteel van Hattem op de Spaanschen veroveren
en de vestingen in de graafschap Zutphen van het noodige voorzien. Hoewel hij
zijn vaderstad ernstig had gewaarschuwd voor de aanslagen van den vijand, kon
hij niet verhoeden, dat Zutphen door Tassis word overrompeld, eensdeels door
verraad en anderdeels door gebrek aan goede wacht. Op ergerlijke wijze hielden
de veroveraars huis; v.d. Capellen's woning werd tot den grond toe afgebroken en
zijn goederen verbeurd verklaard; toen de stad in 1585 zich met den Koning
verzoende, werd v.d. C. van den zoen uitgesloten.
Adolf van Nieuwenaar en Meurs, stadhouder van Gelderland, bij wien hij in hooge
achting stond, zond hem in 1586 naar Amsterdam om over de zeezaken te handelen,
die destijds alleen door afge-
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vaardigden werden afgedaan. Leycester, die reeds eenige admiraliteitscolleges
(Hoorn, Rotterdam en Vere) had ingesteld, benoemde hem in een dergelijk college
te Amsterdam. Het bleek hem al spoedig, dat Leycester niet in alles was te
vertrouwen. Hij kwam tegenover den landvoogd te staan, doch de geestelijkheid,
die op de hand van Leycester was, bemoeilijkte hem, vooral in Zeeland, waarheen
hij in 1587 door Johan van Arnhem was gezonden om een wakend oog te houden.
Bij het groote offensief, waartoe de Staten-Generaal in 1591 overgingen, werd
aan prins Maurits een raad toegevoegd, waarvan ook v.d. C. deel uitmaakte. Zijn
groote ervarenheid en zijn kennis van de toestanden in Gelderland en Overijsel
kwamen dezen raad goed te pas. Achtereenvolgens zien we dan ook verscheidene
steden en kasteelen langs den IJsel aan het staatsche leger overgaan. 30 Mei 1591
gaf Zutphen zich aan den prins over en v.d. C. beijverde zich terstond al het mogelijke
voor zijn vaderstad te doen. Door zijn bemiddeling bleef de stad in het bezit van
haar privilegiën en van de vrije keuze van magistraat. Hij beëedigde met den
kanselier Elbertus Leoninus de nieuwe regeering aldaar en vond door dit alles te
Zutphen groote waardeering. De voorrechten en geschenken, hem aangeboden,
wees hij echter met bescheidenheid van de hand. Prins Maurits, die nu Friesland
te hulp wilde komen, werd door v.d. Capellen ernstig aangeraden niets vijandelijks
achter zich te laten en daar ook Oldenbarneveld zich met dit gevoelen vereenigde,
volgde de Prins den gegeven raad en besloot zich allereerst van Deventer meester
te maken, wat hem gelukte. Tegelijkertijd werden in 1592 door v.d. Capellen's beleid
Knodsenburg en andere forten, door Parma belegerd, ingenomen of ontzet. In
hetzelfde jaar bracht hij op den gelderschen landdag Zalt-Bommel, dat zich tot nu
toe aan Holland verbonden achtte, weder tot Gelderland en werd de sterke vesting
Breedevoort aan de Spanjaarden ontweldigd.
Te Arnhem werd hij door een gehuurden sluipmoordenaar aangerand en
levensgevaarlijk gewond. Gelukkig herstelde hij geheel en al en kon in 1610, na het
overlijden van Gerard Voet, tot kanselier van Gelre en Zutphen worden benoemd.
Met wijsheid en ervarenheid, gepaard aan de striktste rechtvaardigheid nam hij dit
ambt tot zijn dood waar, nog in 1618 een blijk van groote onpartijdigheid gevende,
toen hij, zelf de contraremonstrantsche gevoelens toegedaan, den Prins aanraadde
de regeering te Nijmegen niet in contraremonstrantschen zin te wijzigen.
In 1584, na den dood zijns vaders met Rijsselt. en in 1585 met Swavinck beleend,
werd hij in 1601 door koop van Derk van Iseren eigenaar van de havezathe den
Boedelhoff, nabij Warnsveld. Bij zijn dood werd in de Gr. of St. Walburgskerk te
Zutphen een gedenkteeken opgericht, dat de herinnering aan den man, die zijn
geheele leven aan de vrijheid van zijn vaderland wijdde, bewaart. Zijn zinspreuk
was: ‘Pietate et fortitudine’ (door vroomheid en dapperheid). Zijn leven werd
beschreven door P. G a u k e l i u s , conrector te Zutphen, in 1626 en herdrukt in de
Gedenkschriften van zijn zoon A l e x a n d e r .
V.d. C. huwde, volgens huw. voorw. van 23 Oct. 1575, met M a r g a r e t h a
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 , dochter van A l e x a n d e r , heer van
den Engelenburg, en van A g n e s v a n T w i c k e l o ; hij tochtte haar in 1621 aan
Boedelhoff en zij overleed in 1633. Zij wonnen twee zoons en vier dochters. Van
de zoons volgt Hendrik en komt Alexander in dl. I, 568 voor; twee dochters zijn
ongehuwd overleden. J u d i t h werd de
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gade van L u c a s v a n E s s e n e n A g n e s huwde met A l e x a n d e r
Schimmelpenninck van der Oye.
Zijn door een onbekend kunstenaar geschilderd portret bevindt zich bij baron v.d.
Capellen te 's Gravenhage en werd gelithografeerd door Desguerrois.
Zie: Nederl. Adelsboek (1928), 312; Wapenheraut XXII, 507, 508 (bovenvermelde
memorietafel); S c h e l t e m a , Staatk. Nederland; Geld. Volksalmanak 1852; K o k ,
Vaderl. Wdb. IX, 115-123.
Regt

[Capellen, Gerlach Frederik van der]
CAPELLEN (Gerlach Frederik v a n d e r ), heer van Mijdrecht en Papekop, geb. te
Utrecht 26 Febr., gedoopt Catherynekerk 28 Febr. 1697, overl. te Utrecht 19 Mei
1754, oudste zoon van S t e v e n F r e d e r i k , heer van Schalkwijk en Mijdrecht,
en van D i g n a E l i s a b e t h B o o t h .
Hij werd deken van St. Pieter 8 Maart 1738, geëligeerde raad 4 Aug. 1729, in
1740 wegens Utrecht benoemd tot lid der admiraliteit op de Maas en later president
der staten van Utrecht. Voor de verheffing van Willem IV tot stadhouder stelde hij
zich bijzonder in de bres; de Prins nam dan ook, tijdens zijn verblijf te Utrecht, zijn
intrek bij v.d. Capellen. Maar toen men van 't eene uiterste in het andere verviel en
men bijna alles aan den vorst wilde schenken, behield v.d. C. het juiste midden en
was ook niet voor het voorstel om het stadhouderschap ook in de vrouwelijke lijn
erfelijk te verklaren. Zoo trad tusschen hem en Willem IV eenige verkoeling in; het
gevolg was, dat hij van zijn waardigheden afstand deed en zijn verderen levenstijd
ambteloos doorbracht.
Hij is tweemaal gehuwd geweest: met E l e o n o r a C o n s t a n t i a v a n
V l o o s w i j c k tot Papekop en Diemerbroek, dochter van C o r n e l i s en van
M a r g a r e t h a B o u d a e n .DaarnahertrouwdehijmetC a t h a r i n a d e L e e u w ,
ged. te Utrecht 1 Sept. 1711, dochter van D a n i ë l en van E m e r e n t i a v a n
d e r T o c h t . Uit het eerste huwelijk sproot één zoon S t e v e n F r e d e r i k , heer
van Mijdrecht, Papekop en Diemerbroek, gecommitteerde ter Admiraliteit van het
Noorderkwartier, ongeh. overl. te Utrecht 20 Aug. 1759. Uit het tweede huwelijk
sproten: D a n i ë l C o r n e l i s , heer van Mijdrecht en Schalkwijk, maarschalk van
Eemland, ongehuwd overl. te Utrecht 13 Aug. 1800; Gerlach Theodorus, die volgt;
A n t o n y L o u i s , na den dood van zijn oudsten broeder heer van Papekop en
Diemerbroek, kinderloos overl. in 1767, na gehuwd te zijn geweest met E l i s a b e t h
J a c o b a v a n I t t e r s u m ; eindelijk nog E m e r e n t i a C o r n e l i a , de gade van
Godart Philip Cornelis Theodorus van der Capellen, die volgt.
Zie: Mdbl. Ned. Leeuw XXIII, 271; Geneal. Herald. Bladen IX, 27-29, 170; K o k ,
Vad. Wdb. IX, 134, 135; S c h e l t e m a , Staalk. Nederland.
Regt

[Capellen, Gerlach Theodorus van der]
CAPELLEN (Gerlach Theodorus v a n d e r ), heer van Mijdrecht, Schonauwen,
Houten, 't Goy enz., geb. te Utrecht 6 April 1734, overl. 12 Oct. 1805, zoon van
Gerlach Frederik, hiervoor en van C a t h a r i n a d e L e e u w .
Hij kocht 25 Nov. 1758 de ridderhofstad Schonauwen van Everard Bonifacius
Wittert en werd er 31 Mei 1759 mee beleend. Beleend met Mijdrecht 25 Sept. 1801
na den dood van zijn broeder D a n i e l C o r n e l i s , heer van Schalkwijk. Hij werd
in de ridderschap van Utrecht beschreven met zijn huis Schonauwen 22 Maart 1769.

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 8

Gedep. ter Admiraliteit van Amsterdam wegens Utrecht 12 Mei 1755 en nogmaals
1777.

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 8

250
Hij huwde te Amsterdam 23 Januari 1764 met F r e d e r i k a J o h a n n a
d'H a n g e s t -G e n l i s g e z e g d d'Y v o y , geb. te Utrecht 16 Sept. 1747, overl. op
Schonauwen 15 Aug. 1812, dochter van Maximiliaan (dl. VII, kol. 527) en van
A n t o n i a L o u i s a d e L e e u w . Dit huwelijk was kinderloos; de erfgenamen der
vrouw verkochten Schonauwen in Oct. 1812 aan Hendrik Ravée, heer van den
Engh.
Zie: Jaarb. Ned. Adel VI, 173; Geneal. Herald. Bladen II, 371, III, 482, IX, 29.
Regt

[Capellen, Gerrit van der]
CAPELLEN (Gerrit v a n d e r ), heer van den Dam, overl. 1592, zoon van Gerlach
en van M e c h t e l d d e G r u y t e r ( G r u t e r ) .
Hij verschijnt in de ridderschap van Zutphen 1575, 76 en 78 en onderteekende
in 1576, met de andere leden der ridderschap, de Pacificatie van Gent. Nochtans
hield hij later de Spaansche zijde (zooals schijnt te blijken uit d'Ablaing). Hij liet de
kapel uit zijn wapenschild weg en voerde alleen het ankerkruis, in afwijking van al
zijn familieleden, en koos zich tot echtgenoote G e e r t r u y d v a n H e u m e n
( H o e m e n ) , dochter van J o a c h i m en van G e e r t r u y d v a n W i j h e , bij wie
hij een zoon en vijf dochters won. De zoon, G e r l a c h v.d. C., heer van den Dam,
in de ridderschap van Zutphen, overl. 1626. Van de dochters huwde M e c h t e l d
met O s w a l d v a n K e p p e l t o t V o o r s t , J o h a n n a met J o h a n v a n L o e n
t o t L o e n en G e e r t r u i d met J o o s t v. N a g e l l t o t A m p s e n .
Zie: d' A b l a i n g , Riddersch. van Zutphen; B o n d a m , Verz. van stukken I, 96.
Regt

[Capellen, Godard Philip Cornelis Theodorus van der]
CAPELLEN (Godard Philip Cornelis Theodorus v a n d e r ), heer van Dorth,
Berkenwoude en Achterbroek, geb. (vermoedelijk op den Boedelhoff) 1 Juli 1733,
overl. 1 Mei 1779, begr. te Gorssel, zoon van Frederik Robert Evert, hiervóór, en
van A . M . E . v . L i j n d e n d ' A s p r e m o n t .
Hij werd in 1753 burgemeester van Zutphen en kocht in 1759 Dorth, Berkenwoude
en Achterbroek. Wegens Dorth admissibel verklaard in de ridderschap van Zutphen,
nam hij zitting 13 April 1761, werd gecommitteerd ter vergadering van H.H. Mog.
en was sedert 1760 commies-generaal tot de convooien en licenten. Hij was ook
gecommitteerd tot de beneficieering van den Neder-Rijn en den IJsel en werd 9
Aug. 1777 vanwege de stad Zutphen benoemd tot curator der hoogeschool te
Harderwijk, welk ambt hij door overlijden slechts twee jaar kon bekleeden.
Hij was in 1760 gehuwd met E m e r e n t i a C o r n e l i a v a n d e r C a p e l l e n ,
dochter van Gerlach Frederik, hiervóór, en van C a t h a r i n a d e L e e u w . Uit dit
huwelijk werden geen kinderen geboren.
Zijn door een onbekend kunstenaar geschilderd portret bij baron van der Capellen
te 's Gravenhage.
Zie: d' A b l a i n g , Riddersch. v. Zutphen, 185; B o u m a n , Gesch. der Geld.
Hoogesch. II, 221, 222; S c h e l t e m a , Staatk. Nederl.
Regt

[Capellen, Hendrik van der (1)]
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CAPELLEN (Hendrik v a n d e r ) (1), heer van Rijsselt, geb. in 1516, overl. 26 Oct.
1582, begr. in de Gr. Kerk te Zutphen met 8 kw., zoon van Gerlach, schepen van
Zutphen, en van C h r i s t i n a L u y k e n s .
Hij werd als erve zijns vaders Gerlach beleend met Swavinck 1533, als erve zijner
moeder beleend met een Baaksch leen 1567. Hij werd burgemeester van Zutphen
1542 en drost te Breedevoort, omhelsde de hervormde leer en was een groot
tegenstander der onderdrukking van vrijheid en privilegiën. In 1576 ondertcekende
hij de acte waarbij de ridderschap de Pacificatie v. Gent
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aannam, wist de Unie v. Utrecht te doen aannemen en den hervormden godsdienst
te begunstigen, nam een tijdlang de regeering van Zutphen alléén waar, om reden
zijn ambtgenooten in den Raad uit vrees voor de Spanjaarden waren gevlucht, koos
zelf op den gewonen dag van keure nieuwe schepenen, waartoe hij de oudste en
voornaamste burgers nam, die de nieuwe leer waren toegedaan, bracht de
burgercompagnieën onder één hoofd en nam tot meerdere zekerheid krijgsvolk in.
Door al deze maatregelen maakte hij zich bij de spaanschgezinden zeer gehaat;
bij de inneming der stad door de laatstgenoemden in 1583 scheelde het maar weinig
of men had zijn woede gekoeld door zijn graf te schenden. Zoover kwam het wel
niet, maar zijn goederen moesten het deerlijk ontgelden.
Hij is tweemaal gehuwd geweest. Eerst te Zutphen 23 Jan. 1543 met J u d i t h
S l i n d e w a t e r , overl. ald. 15 Oct. 1559, dochter van A r n t en van M a r g a r e t h a
S c h i m m e l p e n n i n c k v . d . O y e . Daarna (huw. voorw. Dinsdag na Pontiaen
1563) met A n n a v a n K a r v e n h e i m , weduwe van H e n d r i k v.d. P a d e v o i r t ,
en dochter van Z w i e r en van L a m m e r i c h G r u y t e r s . Uit het eerste huwelijk
sproot een zoon Gerlach, die voorgaat, en een zoon A r n t , die in 1582 te Zwolle,
waar hij studeerde, verdronk; een der vier dochters, mede uit het eerste huwelijk,
was M a r g a r e t h a , echtgenoote van J a c o b S c h i m m e l p e n n i n c k v.d. O y e
tot Engelenburg.
Zie: Ned. Adelsboek (1928) 312; Mdbl. Ned. Leeuw XXXVI, 183, vooral XLIII,
327-329; B o n d a m , Verz. van stukken I, 96; S c h e l t e m a , St. Nederl.
Regt

[Capellen, Hendrik van der (2)]
CAPELLEN (Hendrik v a n d e r ) (2), heer van Rijsselt en Esselt, geb. omstr. 1580,
overl. 1659 en te Zutphen begraven, zoon van Gerlach, hiervóór, heer van Rijsselt
en Boedelhoff, en van M a r g a r e t h a S c h i m m e l p e n n i n c k v . d e r O y e .
Hij werd in 1620 burgemeester van Zutphen. Bij opdracht zijns vaders in 1621
met Rijsselt beleend, nam hij in dat jaar zitting in de ridderschap van Zutphen. In
1630 werd hem Esselt door Hugo van der Capellen, heer tot Esselt, Oosterhuizen
en Broekhuizen, afgestaan; wegens Esselt verschreven in de ridderschap van Cleve
1631 en 8 Maart 1641 door die ridderschap gedeputeerd ter vergadering van H.H.M.
In 1648 wegens deze laatsten gedeputeerd bij den doop van een kind van den
keurvorst van Brandenburg, die daarmee zijn ingenomenheid te kennen gaf door
zijn riddergoed Esselt tot een heerlijkheid te verheffen. Meermalen werd Hendrik
v.d. C. in gewichtige zaken en onderhandelingen gebruikt, o.a. in 1663 toen hij met
Abraham de Beveren en Jacob van Borssele van der Hooghe naar Munster werd
gezonden om een bemiddeling tot stand te brengen tusschen den bisschop en de
stad Munster, welker geschillen reeds van 1657 dagteekenden.
Hendrik v.d. C. is niet gehuwd geweest.
Zie: A i t z e m a , Saken van Staat en Oorlog IV, 78-91; W a g e n a a r , Vad. Hist.
XIII, 82; Leven van Willem II prins van Oranje, 365.
Regt

[Capellen, Robert Jasper van der]
CAPELLEN (Robert Jasper v a n d e r ), heer van de Marsch (1769), de Lathmer
(1770-1781) en den Engelenburg, geb. op den Boedelhoff 30 April 1743, gedoopt
te Gorssel 5 Mei, overl. te Deventer 7 Juni 1814, zoon van Frederik Robert Evert,
hiervóór, en van A.M.E. v a n L i j n d e n d ' A s p r e m o n t .
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maar trad in militairen dienst. In 1767 werd hij kapitein van een comp. dragonders
in het regiment van Bylandt, maar verzocht zijn ontslag in 1769. Als heer van de
Marsch in 1771 beschreven in de ridderschap van Zutphen, verkocht hij in 1780 de
Lathmer aan den hertog van Courland, maar kocht in hetzelfde jaar den Engelenburg
(onder Brummen).
Heftig Patriot, drong hij in 1781 op den gelderschen landdag te Arnhem aan op
waarborging door den Staat van een leening voor Frankrijk. In 1782, bij de
gedwongen ontruiming der barrière, betreurde hij wel den diepen val des lands,
doch gaf als zijn gevoelen te kennen dat die voormuur slechts een hersenschim
was en een sterke vloot van 90 à 100 oorlogsschepen beter in staat was om de
achting voor de Republiek in stand te houden. Hij was hevig tegen een verbond met
Engeland gekant, doch zag alle heil in toenadering tot Frankrijk; met alle middelen
streefde hij naar een verbond met laatstgenoemden staat; dat hij daarbij de
prinsgezinde partij en ook den stadhouder dwarsboomde laat zich begrijpen. Waar
velen destijds hoog met den rijngraaf van Salm wegliepen, schroomde R . J . v . d . C .
niet hem als gelukzoeker te betitelen. In 1782 meende men v.d. C. als gezant naar
Amerika te zenden: zeker was hij daar op zijn plaats geweest, doch zijn
besluiteloosheid in dezen maakte dat aan dit voornemen geen gevolg werd gegeven.
Zijn franschgezindheid deed hem in 1787 op de ‘lijst van veertig vaderl. burgers’
plaatsen, waaruit er 25 zouden worden gekozen als nationale geconstitueerden tot
de zaak der onderhandelingen te Parijs. Toen nu in 1787 de omwenteling in
Gelderland tot stand was gekomen, vond hij het veiliger het grondgebied dezer
provincie te verlaten. Hij vestigde zich eerst te Deventer en werd wel door den
franschen koning in bescherming genomen, doch vertrok al spoedig naar de Oostenr.
Nederlanden, om eerlang voor goed naar Frankrijk te gaan. Ondertusschen werd
door het Hof van Gelderland 8 Aug. 1788 zijn zaak onderzocht en hij als
staatsgevaarlijk naar den scherprechter verwezen, doch door zijn afwezigheid bleef
de uitvoering van dit vonnis achterwege. Het vonnis zelf werd in 1795 vernietigd;
tegelijkertijd werd hem een pensioen van ƒ 5000 toegekend. In 1807 was hij te
Haarlem woonachtig.
Met zijn democratische gevoelens is weinig overeen te brengen zijn aanvrage
aan Napoleon om een adellijken titel te mogen voeren (Wapenheraut XVI, 78). Van
zijn hand zagen het licht:
Gedenkschriften van Jonkhr. Alexander van der Capellen, beginnende met den
jare 1621 en gaande tot 1632; bijeengezameld en uitgegeven door Jonkhr. R.J.v.
o

de Capellen (Utr. 1777, 2 dln. 8 ) en Memorie van den Heer van de Marsch bij
vonnis van den Hove van Gelderland den 8en Aug. 1788, na de geweldige
Pruissische omkeering der republiek verwezen tot de straffe des doods (Duinkerken
1791).
Zijn bekende Adviezen vindt men in de Nieuwe Nederl. Jaarb. en in K o k , Vaderl.
Wdb. IX, 167-182.
Hij was te Utrecht 18 Juni 1769 gehuwd met S a r a J a c o b a v a n d e V e l d e ,
geb. te Batavia 1745, overl. te Zutphen 29 Aug. 1823, dochter van P i e t e r e n
v a n C l a s i n a H e l e n a C o o p à G r o e n , uit welk huwelijk 4 zoons en 4
dochters werden geboren. Een zoon, Frederik Benjamin Alexander Philip, gaat
hiervóór.
Zijn portret is gegraveerd door R. Vinkeles, J. Kobell, A. Hulk, Chrétien, en Vinkeles
en Borgerts.
Zie: Nederl. Adelsb. (1928) 315; d' A b l a i n g ,
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Ridderschap van Zutphen, 191; B l o k , Gesch. Ned. Volke III.
Regt

[Capellen, Willem Frederik baron van der]
CAPELLEN (Willem Frederik baron v a n d e r ), geb. te Antwerpen 25 Aug. 1819,
overl. te 's Gravenhage 12 Maart 1898, zoon van baron Frederik Benjamin Alexander
Plilip en van W i l h e l m i n e M a r g a r e t h a C o n s t a n t i a C o p e s v. H a s s e l t .
1e luit. der cavalerie 29 April 1854, ritm. 22 Dec. 1860, majoor 10 Febr. 1870,
luit.-kol. 9 April 1873. Gep. als kolonel.
Huwde te Maastricht 11 Mei 1852 jkvr. R e i n i e r a J o h a n n a C o n s t a n t i a
S a n d b e r g (1831-1915) dochter van jhr. R e i n i e r H e n d r i k O t t o en van jkvr.
S a r a M a r i a v. P a n h u y s . Uit dit huwelijk sproten 3 zoons en 1 dochter.
Zie: Ned. Adelsb. (1928), 317; Adelsarchief 1901, 84.
Regt

[Carbasius, Dirck of Theodorus]
CARBASIUS (Dirck of Theodorus), geb. te Hoorn 2 April 1619, overl. aldaar 22
Sept. 1681, portretschilder. Hij stamde uit een oude Hoornsche regentenfamilie, die
oorspronkelijk P o t t e b a k k e r heette, doch dezen naam later veranderde in
S e y l m a k e r (gelatiniseerd C a r b a s i u s ). Zijn vader heette Mr. C l a e s J a n s z .
C a r b a s i u s ; deze bekleedde het ambt van secretaris, schepen en weesmeester
te Hoorn en was gehuwd met M a r i a D i r k s d r . B r a l l e r . De zoon voelde er
blijkbaar weinig voor om de voetstappen zijns vaders te drukken en vestigde zich
te Haarlem als kunstschilder; hij komt aldaar reeds in 1640 voor. Den 19en Dec.
1645 huwde hij er met M a r i a d'A s s o n v i l l e , een dochter van P i e t e r
d'A s s o n v i l l e en A b i g a e l V o l c k a e r t s . Het daarop volgend jaar werd hij lid
van het haarlemsche St. Lucasgilde, doch hij bleef de kunst niet lang trouw en
vestigde zich al spoedig als brouwer (in 1651 kocht hij de helft van de brouwerij ‘De
Bril’ te Haarlem). Hoewel het hem aanvankelijk financieel zeer voor den wind scheen
te gaan (in 1647 had hij nog een fraai huis in de Ridderstraat gekocht voor meer
dan ƒ 5000), volgde er na verloop van tijd een débacle, zoodat er in 1669 en 1673
sprake van was dat zijn brouwerij voor schulden verkocht moest worden. In 1672
is hij wederom te Hoorn woonachtig als ‘commies-generael van Westvrieslandt ende
de Noorderkwartiere’.
Slechts twee schilderijen zijn van Carbasius bekend: een damesportret in het
Museum te Oldenburg (gesigneerd T. Carbasius 1650?) en een familie van de jacht
terugkeerend, door den kunsthandelaar Kleinberger kort geleden naar Duitschland
verkocht. Beide schilderijen zijn in Oud- Holland gereproduceerd. Zij verraden de
omgeving van Frans Hals; vooral de op het familieportret voorkomende honden zijn
uitstekend geschilderd.
Uit het huwelijk van Carbasius werd in 1649 een zoon N i c o l a e s geboren, overl.
1688, die het geslacht voortzette en te Hoorn het ambt vervulde van schepen, raad
en secretaris der O.-I. Compagnie.
Zie: T h i e m e - B e c k e r , Künstlerlexikon V, i.v.; Ned. Patriciaat VII en VIII, i.v.;
A. B r e d i u s , De schilder Dirck Carbasius in Oud-Holland, 1928, 193.
Wijnman

[Cardinael, Sybrandt Hansz]
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CARDINAEL (Sybrandt Hansz), geb. te Harlingen in 1578, begr. te Amsterdam in
de Nieuwe Zijds Kapel 26 Nov. 1647, rekenmeester. Hij vestigde zich in 1605 te
Amsterdam en huwde aldaar twee jaar later (ondertr. 11 Aug. 1607) met L e v i j n t j e
P a n t e n , eveneens uit Harlingen geboortig, een dochter van den
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toenmaals reeds overleden schoolmeester L i e v e n (of L e v i n u s ) P a n t e n en
M a r t i j n t j e v a n L e d e n . Cardinael - die tot de Waterlandsche Gemeente der
Doopsgezinden behoorde - hield een school te Amsterdam in de Nieuwe Nieuwstraat
op den linker hoek van de St. Geertruidensteeg (thans Suikerbakkersteeg) in het
huis ‘de drie vergulde Ossenhoofden’, waarvan hij eigenaar was (zijn vermogen
werd in 1631 geschat op ƒ 2000). In 1612 werd hij met Willem Jansz Blaeu, Hendrik
Reyersz en Hessel Gerritsz als deskundige benoemd ter beoordeeling van een door
Jan Hendrick Jarichs van der Ley, (dl. III, kol. 766) uitgevonden wijze om de lengten
der zee te vinden. Het oordeel der deskundigen omtrent de uitvinding luidde niet
gunstig, hetgeen wel te verklaren is uit jalousie de métier. Uit het in 1615 verschenen
werk van Van der Ley, getiteld Het Gulden Zeeghel des groote Zeevaerts, weten
wij, dat Cardinael zelf ook zich met de berekening der lengte op zee bezighield.
Voordien had hij reeds uitgegeven: Hondert Geometrische questien met hare solutien.
Door Sybrandt Hansz. van Harlinghen, Reeclcenmeester tot Amsterdam (Amst.,
z.j.; gedrukt achter Practijck des Lantmetens en Van het gebruyck der Geometrische
Instrumenten van Johan Sems en Jan Pietersz Dou, dl. III, kol. 1166 en II, kol. 406).
Waarschijnlijk is de eerste uitgaaf van dit werkje te stellen in 1612, een tweede in
1620 (beide gedrukt bij Willem Jansz Blaeu), een derde nog later (gedrukt bij Jan
Jansz). In het Duitsch werd het door Seb. Curtius vertaald onder den titel: Tractatus
geometricus, Darinen hundert schöne, ausserlesene liebliche Kunst Quaestiones
(Amst. 1617, herdr. ald., z.j.). De vraagstukken uit dit boekje werden door latere
schrijvers herhaaldelijk overgenomen.
In 1617 viel Cardinael de eer te beurt benoemd te worden tot professor in de
wiskunde aan Coster's Academie (vgl. art. Jan Theunisz in dit deel); zijn lessen
werden zeer druk bezocht, doch moesten spoedig gestaakt worden in verband met
de campagne, die vooral van kerkelijke zijde tegen de Academie gevoerd werd.
Van Cardinael verscheen in 1635 als vrucht zijner astronomische studiën:
Mathematische ofte Wisconstige bewijsredenen, waer mede bewesen wort, dat de
Aerdcloot stil staet, en de Sonne daghelijcx en jaerlijx sijnen loop doet (Amst. gedr.
bij Cornelis Gerritsz van Breugel voor Salomon Savery, herdr. Haarlem, 1655),
waarin de schrijver zich een voorstander toont van het oude stelsel van Ptolemaeus.
De uitgever van dit werkje was de plaatsnijder Salomon Savery, die in 1616 gehuwd
was met Mayke Panten (de zuster van Cardinael's vrouw) en dicht bij Cardinael
woonde in de Nieuwstraat (Noordzijde, drie huizen van af den Nieuwe Zijds
Voorburgwal).
Het meest bekend werd Cardinael echter door zijn schoolboeken over de
rekenkunde, die herhaardelijk herdrukt werden. Men vindt veelal de vier deelen
bijeengebonden onder den titel Arithmetica ofte Reecken-konst, met afzonderlijke
titels voor elk deel: Het eerste School-Boeck, het tweede School-Boeck etc. (Amst.
z.j., 1e dl. z.j., 2e dl. 1648, 3e dl. 1647, 4e dl. 1647, achteraan gedr. 1640; Amst.
1658, 1e dl. 1658, 2e dl. 1658, 3e dl. 1654, 4e dl. 1660; Amst. 1665, 1665, 1669,
1661, 1660; Amst. 1670, 1670, 1669, 1661, 1660; Amst. 1678, 1678, 1674, 1674,
1674, enz.). In de Universiteits-Bibliotheek te Amsterdam bevindt zich een uitgaaf
uit 1658, waarvan het vierde schoolboek het jaartal 1640 draagt en gedrukt is bij
Abraham Biestkens te Amsterdam ‘voor den autheur’. Ten slotte schreef Cardinael
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nog een werkje, getiteld Boeckhouden (Amst., 1648) en een verhandeling over het
wijnroeien.
Vondel, die evenals Cardinael lid was van de Waterlandsche Gemeente der
Doopsgezinden, maakte een gedicht op hem, getiteld: Lijfwacht voor Meester
Sybrand Hanssen Cardinael den Vrieschen Euklides.
Levijntje Panten schijnt na den dood van haar echtgenoot de school te hebben
voortgezet; als bij haar inwonend vindt men vermeld de schoolmeesters Abraham
de Graaf (1659) en Claes Hendriksz Gietermaker (1662). Eerst kort na 1683 overleed
de weduwe van Cardinael op hoogen leeftijd. Uit haar huwelijk met den rekenmeester
waren waarschijnlijk slechts dochters geboren: L e v i j n t j e C a r d i n a e l (geb. in
1610) huwde in 1645 met J a n P i e t e r s z B r u i n i n g h ; S i b i l l a C a r d i n a e l
(geb. in 1616) in 1640 met H e n d r i k t e n C a t e , beiden uit bekende Doopsgezinde
geslachten. Een derde dochter, T a n n e k e C a r d i n a e l , liet zich den 15den Dec.
1645 bij de Waterlandsche gemeente te Amsterdam doopen.
Zie: D . B i e r e n s d e H a a n , Bouwstoffen I (1878), 25, III (1887), passim;
dezelfde Bibliographie néerlandaise.... sur les sciences mathématiques et physiques
(1883), 52; C.P. B u r g e r J r ., De Amsterdamsche Boekdrukkers en Uitgevers in
de Zestiende Eeuw III, 216 e.v.; J.A. W o r p , Geschiedenis der Amsterdamsche
Schouwburg, 55 e.v.; Navorscher, 1852, 305, 1871, 159; V o n d e l ed. v a n
L e n n e p III, 439 e.v.; Catalogus Bibl. Mij. Ned. Letterkunde I, afd. H.S., 76;
Catalogus van boekeen in N. Ned. verschenen (1911) IX, 13, 22, 31, X, 78; Catalogus
Van der Willigen (Fred. Muller Amsterdam, 15 Nov. 1875, no.111; Jaarboek
Amstelodamum, 1928, 74 e.v.; A . B r e d i u s , Künstler-Inventare VI, 11; Doop-,
Trouw- en Begraafboeken en Verpondingsregister in Gem. Archief Amsterdam;
Memoriaal voor Reinier Wybrandtsz in Doopsgezind Archief Amsterdam; J.G. en
P.J. F r e d e r i k s , Kohier van den tweehonderdsten penning, 8; H.F. W i j n m a n ,
De Amsterdamsche rekenmeester Sybrandt Hansz Cardinael in Het Boek, 1929.
Wijnman

[Caron, Daniël]
CARON (Daniël) zoon van François (1), die volgt, en broer van François (2) (dl. IV,
kol. 401), geb. op Firando in Japan 1620. Hun moeder was een japansche vrouw.
Hij werd 21 Sept. 1643 te Leiden als student in de theologie ingeschreven. In 1650
was hij te Batavia, waar zijn vader toen directeur-generaal was. Zijn verzoek om
toegelaten te worden tot den predikdienst zou wel niet op eenig bezwaar gestuit
zijn; zijn praeparatoir examen had hij reeds afgelegd, toen zijn vader zich vaardig
maakte voor de reis naar patria. Ook Daniël besloot nu met zijn vader en diens heele
gezin naar Holland terug te gaan, waar hij zich 26 Sept. 1651 opnieuw aan de
leidsche universiteit liet inschrijven, waaruit volgt dat hij niet als proponent naar
Batavia was vertrokken. Andere bijzonderheden zijn niet van hem bekend.
Zie: v a n T r o o s t e n b u r g d e B r u y n , Biogr. Woordenboek van O.I. predik.;
V a l e n t i j n , Oud en Nieuw Oost- Indiën.
Bartelds

[Caron, François]
CARON (François), geb. te Brussel omstr. 1600, overl. bij een schipbreuk in den
mond van den Taag 5 April 1673. Hij begon zijn indische loopbaan als koksmaat
op een Oostindié-vaarder, die ook naar Japan voer, waar hij uit zijn schip

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 8

deserteerde. In dat land waren toen juist de grondslagen gelegd voor onzen handel
door Jacques Specx (dl. VI, kol. 1251) met den bouw
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eener factorij (1611). Met een korte onderbreking bleef deze tot 1621 als opperhoofd
te Hirado of Firando. Daar trok Caron de aandacht door zijn slag om met de
menschen om te gaan, daarbij geholpen door zijn aanleg voor de landstaal, die hij
zich verwonderlijk goed had eigen gemaakt, waarschijnlijk o.a. door den omgang
met de japansche vrouw (gest. 1642), bij wie hij vijf, later gelegitimeerde kinderen
kreeg. Gemakkelijk was de ‘ommeslagh’ daar geenszins. Het eischte den grootsten
tact niet het wantrouwen van dat fiere, zelfbewuste volk gaande te maken en menige
grievende behandeling moesten de anders tegenover vreemdelingen zoo korte
wetten makende Nederlanders zich daar getroosten. Koos Japan van onzen import
wat van zijn gading was, ook wij konden al spoedig niet buiten zijn zijde, thee,
vernissen, kamfer, edele metalen en vooral zijn koper. Het kantoor in dit land kon
op financieele resultaten bogen, die de uitkomsten van den molukschen handel
evenaarden. Er waren echter concurrenten, die oudere brieven hadden: de
Portugeezen. Evenals bij de Arabieren was ook bij hen de handel hand aan hand
gegaan met de verbreiding van hun geloof. Het aantal hunner proselieten begon
zoo bedenkelijk te wassen, dat het de bezorgdheid der heerschers van Dai Nippon
begon te wekken. Zelfbehoud en gehechtheid aan hun eigen ouden godsdienst
dreven hen in die jaren tot gewelddadige uitroeiing van alle bekeerlingen en
verdrijving van al wat portugeesch was. Op gruwelijke wijze is daarbij te werk gegaan.
De Nederlanders konden zich redden door zoo al niet hun geloof te verzaken, dan
toch in woord en daad er den schijn aan te geven dat zij er eigenlijk geen uiterlijken
godsdienst op na hielden. Zij wachtten zich voor het bouwen van iets dat op een
kerk leek, geen predikanten werden erheen gezonden, preek noch kerklied werd
er gehoord. Den shogun, den wereldlijken keizer, stond Koekebakker, ons
opperhoofd, zelfs bij in den strijd tegen de gehate Lusitaniers. Gelukkig genoot onze
Speex hel volle vertrouwen. Op de jaarlijksche hofreis naar Jeddo, waar hem, in
het stof geknield, de shogun in alle pracht en praal getoond was, op den tocht naar
het heilige Kioto, waar hij de muren had mogen aanschouwen, waarachter de mikado
zich ophield, had hij geen blijk van vijandschap of achterdocht bespeurd. Na zijn
aftreden in 1639 en zijn vervanging door Caron verdween al spoedig die goede
gezindheid. Grondige kenner die hij was van den Japanner in zijn denken en doen,
beging hij nochtans de groote fout onze lage houten loge door een trotsch steenen
gebouw van groote afmetingen te vervangen, dat als magazijn zoowel als woonhuis
en kantoor moest dienen. Als zoovelen, die zich uit de lagere rangen der
maatschappij wisten omhoog te werken, trad hij soms te laatdunkend op, daardoor
zijn bij uitstek vormelijke handelsvrienden kwetsend, die hun wantrouwen wel
verborgen, maar nooit geheel afgelegd hadden. Amper was het bouwwerk voltooid,
of het nadrukkelijk bevel kwam af: onmiddellijke afbraak van de loge en verhuizing
naar Deshima of Voor-eiland, dat tot 1639 den Portugeezen tot gevangenis gediend
had. Daaraan gepaard ging het verbod, dat een opperhoofd der Compagnie langer
dan een jaar aanbleef. Geen vrijheid van beweging werd ons meer gegund; we
hadden er te leven als in een ghetto; alles ter wille van de negotie: ‘de bruid
daeromme gedanst werd’. Caron hield het zich voor gezegd. In Febr. 1641 verliet
hij het land, waar hij twintig zijner beste jaren had doorgebracht en onzen handel
had hel-
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pen grondvesten. Maximiliaan le Maire volgde hem op.
In het Dng.egister van Batavia werd die verhuizing uit Firando als een gevolg van
christenhaat en portugeesche verdachtmaking geboekt. Caron bleef in aanzien.
Men beloonde hem met een benoeming tot raad extra-ordinair (1641) en tot
ordinarisraad van Indië (1642); men droeg hem het opperbevel eener expeditie naar
Ceilon op, waar deze koopman zich thans ontpopte als een veldheer van den eersten
rang. Hij maakte den Portugeezen de vesting Negombo afhandig en dreel hun
aanvoerder Mascarenhas smadelijk terug naar Colombo (1643). Nog in hetzelfde
jaar voer hij naar Holland om er zijn vijf mestiezenkinderen ter school en universiteit
te leggen en was in 1644 al weer in Indië, waar hem de benoeming wachtte tot
gouverneur van Formosa. Daar ontving hij ook zijn in Holland bij volmacht getrouwde
tweede vrouw, die, mondain als ze was, de hoofd plaats Tayouan gaarne met Batavia
verwisselde (Jan. 1647). Met zijn benoeming aldaar tot directeur-generaal van den
handel was hij nu de eerste na den landvoogd. Het opperbestuur in Indië lag, naar
het scheen, voor hem gereed. Inmiddels zat hij niet met de handen in den schoot.
Had hij de Compagnie millioenen helpen verdienen, zich zelven wist hij ook te helpen
in den vrijen tijd, dien hij nog vinden kon na de beslommeringen verbonden aan het
ambt van D.-G. Hij belegt een deel zijner bijeengegaarde gelden in landerijen, wat
hem tot een der grootste grondbezitters van Batavia maakt; hij graaft met den
fabriekmeester Silbernagel een kanaal van de punt Rotterdam tot de Antjolrivier
met recht van tolheffing; hij is een der eersten die aan den weg van Jacatra, den
indischen Velperweg, een buitenplaats sticht: de Manggesberg (mangges is de
manggavrucht), waar in ‘de heer Carons nieuw opgemaakte tuyn’ de G.-G. met zijn
gezin ‘heerelijck getracteert ende onthaelt werden’. Daar stelde hij waarschijnlijk
ook zijn beschrijving van Japan te boek. Het einde zijner indische grootheid was
nabij De klachten der Heeren XVII klonken al luider over de ontstellende afmetingen,
die de zoogenoemde mors- of particuliere handel allengs aangenomen had. Van
den geringsten assistent af tot den hoogstgeplaatste toe zon ieder op middelen tot
bijverdiensten bij het armzalige traktement dat de O.I.C. vastgesteld had voor hen,
die de schatten der retourschepen bijeenbrachten. Die bijverdiensten waren fnuikend
voor een draaglijk bestaan der stedelijke vrijburgers. Carons kanaalgraverij in
compagnieschap met den fabriek, de houding van het indisch bewind t.o.v. het
smeekschrift der burgerij (1648), dat op vele punten den vinger op de wond gelegd
had, deden het opperbestuur besluiten den G.-G. van der Lijn z.g. op verzoek terug
te roepen en Caron in zijn ambt te schorsen (1650). In Jan. 1651 scheepten beiden
zich met hun gezinnen in op de ‘Princes Royaal’, die hen behouden overbracht naar
het vaderland, waar de laatste ten slotte na precieze uitpluizing zijner administratie
de hem nog ten goede komende aanzienlijke bedragen uitbetaald kreeg en zelfs
nog een eervol ontslag verwierf (25 Sept. 1652).
Zijn rijke ervaring maakte hem daar tot aller vraagbaak; zelfs de bewindhebbers
versmaadden het niet hem bij voorkomende gelegenheid te raadplegen over de
belangen van den japanschen handel. Doch mochten zijn middelen hem al
veroorloven op ruimen voet te leven, toch voelde de steeds bedrijvige man zich in
de residentie als een visch op het droge. Gekrenkte trots, onvol-
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daanheid, wraak- of geldzucht of beide misschien, dreven hem in de armen van
Colbert(1619-83), die op het voetspoor van Hendrik IV en Richelieu zijn land in de
zegeningen van koloniaal bezit wenschte te doen deelen. Om erger te voorkomen,
werd hij door onze O.I.C. aangezocht weer in haar dienst te treden. Hij weigerde
dit, onder voorwendsel dat zijn hooge jaren, de tegenzin zijner vrouw in een terugkeer
naar Indië en de opvoeding van zijn kroost hem er van weerhielden. Toen echter
de oprichting der fransche Compagnie des Indes orientales (1664) een voldongen
feit was, vertrok hij naar Parijs, waarheen in 1666 zijn vrouw en kinderen hem
volgden. De heeren van Amsterdam waren woedend en eischten de inbeslagneming
zijner goederen wegens het in dienst treden bij een vreemde mogendheid, wat met
landverraad gelijk stond. Nu was dan toch uitgekomen, waarvoor Antonie van Diemen
(dl. V, kol. 127) op zijn sterfbed gewaarschuwd had, toen hij de twee ordinarisraden
Maetsuycker (dl. VI, kol. 984) en van Alphen aanbevolen had den heer Caron op
Tayouan te laten ‘daer beter kan dienst doen, daer hij een vreemdeling is’. Het
moest echter bij ijdele dreigementen blijven, want in den voor de deur staanden
oorlog met Munster konden wij Lodewijks hulp niet missen. Met het vonnis eener
eeuwige verbanning van hem en de zijnen moest men zich vergenoegen. Caron
vertrok met de twee oudste zoons uit zijn tweede huwelijk naar het fort Dauphin op
Madagascar, dat tot zetel der compagnie bestemd was. Daar kreeg hij François de
Lopis, markies de Mondevergue, als G.-G. boven zich en de Faye als
mede-directeur-generaal van den handel naast zich. Bij zijn ondergeschikten vond
hij weinig medewerking; wel hield de regeering hem de hand boven het hoofd,
verleende hem en zijn tweeden zoon zelfs de orde van St. Michel, maar door
aanhoudende tegenspoeden en verdachtmaking, o.a. van Macara, koopman te
Souratte, en van den capucijner-pater Ambroise, bij wien de kettersche vreemdeling
geen goed kon doen, verloor hij allengs den steun van het gouvernement. In 1671,
toen na het sluiten van het geheim verdrag te Dover tot den oorlog tegen onze
republiek besloten was, rustte Frankrijk in vredestijd een vloot van 13 schepen uit
onder Jacques de la Haye, die tot opvolger van Mondevergue als G.-G. bestemd
was. Nog voor de oorlogsverklaring van April 1672 ging de admiraal tot den aanval
op onze versterkingen in Ceilon over. Gelukkig hadden wij daar in Rijcklof van Goens
(dl.VI, kol. 588) een veldheer, die zijn man stond. Alle vijandelijke schepen werden
zoo grondig vernietigd, dat de fransche bezetting van het door ons veroverde St.
Thomé (in het koninkrijk Golconda) op nederlandsche schepen naar hun land moest
teruggevoerd worden. Er bleef voor Caron en zijn tweeden zoon niets anders over
dan maar weer naar Souratte terug te keeren, waar hij een oud versleten schip
kreeg om de terugreis naar Frankrijk te maken. -Voor de O.I.C. was hiermee alle
gevaar geweken. Het in allerijl op Onrust gebouwde steenen bolwerk behoefde
tegen een zegevierenden oudgast geen dienst meer te doen. Op de kust van Portugal
was zijn schip genoodzaakt den Taag in te loopen. (Volgens anderen zou hij niet
ver van Gibraltar door een gepraaid fransch vaartuig gewaarschuwd zijn, dat hij
zich te Parijs opnieuw te verantwoorden zou hebben wegens begane
onregelmatigheden in zijn beheer en dat hij daarom van reisroute zou veranderd
zijn). Daar stiet het vaartuig op een ondiepte. Caron schoot er het leven bij in. Zijn
zoon wist zich te redden, maar zijns vaders bijeengegaarde schatten gingen verloren.
Diens oudste
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broer had de terugreis uit Indië over land gemaakt, maar had het ongeluk gehad
door Arabieren overvallen en van alles beroofd te worden.
Van Carons hand verscheen het verdienstelijke werk Beschrijvinghe van het
machtigh coninckrijcke Japan (Amst. 1648). Dit werd uitgegeven, door misbruik van
vertrouwen, geheel buiten hem om; de nieuwe door hem bezorgde tweede druk
(1661) is meermalen herdrukt en in het Duitsch, Engelsch en Fransch vertaald.
Hij was in Sept. 1644 te Voorburg bij procuratie gehuwd met de achttienjarige
C o n s t a n t i a B o u d a e n , dochter van de weduwe van B a l t h a z a r B., in leven
raadsheer in den Raad van Brabant. Haar zuster S u s a n n e werd in 1645 de
echtgenoote van Fred. Coyett (kol. 329), den laatsten gouverneur van Formosa. De
bruidegom werd bij de huwelijksplechtigheid vertegenwoordigd door de heeren van
Alphen, burgemeester van Leiden, en Coeckebacker, schepen van Delft, terwijl de
heer David le Leu de Wilhem, lid van den Raad van Brabant en zwager van Huygens,
zich met het stellen der voorwaarden en de regeling der feesten belast had. Uit dit
huwelijk sproten 3 zoons en 4 dochters, waarvan er een S u s a n n a , la belle
Suzeken, geheel naar haar moeder en haar tante aardde, die indertijd als twee zeer
vroolijke, zeer levenslustige en zeer galante meisjes te boek gestaan hadden. Zij
trouwde in 1669 met den protestantschen edelman la Ferté, wiens familiegoederen
in Normandie lagen. Zij schonk hem vier kinderen. Hoe lichtzinnig zij ook mocht
geweest zijn, het zij tot haar eer gezegd, dat zij het geloof harer vaderen tijdens de
gruwelijke vervolgingen der Protestanten niet verzaakt heeft en met haar vier
kinderen naar Londen wist te ontkomen. Berooid en verlaten was toen de eens zoo
gevierde schoone. Gelukkig stond de oude Constantijn Huygens haar geldelijk bij;
ook diens zoon Christiaan gedacht haar in haar tegenspoed. In Droste's (dl. VI, kol.
454) nalatenschap bevond zich een geschilderd portret van haar. Een harer zusters
trouwde met den heer de Villerest. Haar oudste broer werd de echtgenoot van een
vermogende juweliersdochter. De beroemde auteur Beaumarchais, wiens eigenlijke
naam is Pierre Augustin Caron, (1732-99) moet evenzoo een afstammeling zijn van
Caron uit diens tweede huwelijk. François had te Leiden nog een broer P i e t e r ,
waarvan alleen bekend is, dat hij in 1629 aldaar poorter werd. Nog woonde daar
een zuster M a r i a , sedert 1637 de vrouw van F r a n s C o e d i j c k , secretaris van
Justinus van Nassau, den natuurlijken zoon van prins Willem I.
Zie: F r u i n , Aanteekeningen op Coenr. Droste (Leiden 1879); Hollandsche
Merkuur van 1666, 1667 en 1673; d e J o n g e , Opkomst v. h. ned. gezag V, VI;
T i e l e , Mémoire bibliogr. ('s Gravenh. 1867); K a l f f , François Caron in de Gids III,
1898; d e H a a n , Oud- Batavia I (Batav. 1922); Navorscher X, IX, XV; Valent i j n
V, 2e st.; K a e m p f e r , Japan, 253 en Inleiding, 33.
Bartelds

[Carp, Abraham]
CARP (Abraham), geb. te Amsterdam (het Album Stud. van Leiden zegt Rosmalen)
12 Nov. 1746, overl. te Dordrecht 12 April 1838, was de zoon van Ds. H e n r i c u s
C a r p en S u s a n n a D e d e r i k s . Zijn vader was predikant der Hervormde
gemeente te Namen. In Sept. 1746 belegerden de fransche troepen deze stad,
terwijl het melizoen of de roode loop er velen ten grave sleepte. In dezen tijd vluchtte
de zwangere echtgenoote van Ds. Carp naar Holland en beviel te Amsterdam van
een zoon. Deze studeerde sedert
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11 Sept. 1765 aan de leidsche hoogeschool in de rechten en de theologic en vertruk
daarna naar Parijs, om zich te bekwamen in de franshce taal, want hij wenschte
waalsch predikant te worden. Ook te Genève verbleef hij eenigen tijd eu werd
vervolgens hulpprediker te Amsterdam, 28 Aug. 1774 predikant te 's Hertogenbosch
en 30 Sept. 1780 bij de Waalsche gemeente te Dordrecht, waar hij 8 April 1810
emeritus werd. Uit zijn huwelijk met S o p h i a C a t h a r i n a P h i l i p p i n a
H e r m i n g h u y s e n , 23 Oct. 1777, werden 4 kinderen geboren; de beide zonen
stierven lang vóór hem aan de pokken.
Zie: Korte Levensschets van mijnen groolvader, enz. (door A . B a l e n ), (Dordr.
1843).
van Dalen

[Carré, Hans]
CARRÉ (Hans), geb. in Schotland, Lerechtgesteld te Groningen einde December
1570. In de archiefstukken komt zijn naam dikwijls voor als ‘Hans Schotman’ of
‘Hans Schotte’, waarschijnlijk omdat hij een Schot van geboorte was. In 1565 vestigt
hij zich in Leeuwarden als lakenkoopman, en toen de Watergeuzen in najaar 1569
onder admiraal Dolhain voor Delfzijl voor anker kwamen, dreef hij handel met de
vrijbuiters. Daarom viel hij bij de spaansche regeering in ongenade, moest gauw uit
het land vluchten, en kwam in Emrden. Hij ontmoette hier in ‘den Prince van Condé’
den kaperkapitein Ellert Vliechop, die hem tegen betaling van zes daalders een
commissie gaf om te gaan vrijbuiten. Als zijn luitenant nam hij een zekeren François
Trompette aan, die kort daarna bij een twist werd dood gestoken. Met ongeveer
twintig Geuzen trok hij naar Larrelt, met een klein amelander scheepje zeilden ze
naar Borkum, waar een paar schepen der Watergeuzen lagen, en plunderden een
paar koopvaarders. Toen Basius op bevel van Oranje alle oude commissiën introk,
ging hij zelf naar den Prins te Dillenburg, maar deze verwees hem naar zijn admiraal
in Emden, en zijn commissarissen Basius en Cant in deze stad. Maar zonder gereed
geld kon hij van hen geen commissie krijgen.
Zoodra hij zijn nieuwen bestellingsbrief had, rustte hij in Mei 1570 in het land van
Wursten opnieuween schip uit en kreeg zelfs van den voogd van Wremen een
vrijgeleide. De kaapvaart bracht niet veel op; hij gaat naar Keulen, en is einde
September 1570 weer in Norden, waar hij in aanraking komt met eenige andere
kapiteins der Watergeuzen. Van hen hoorde hij de plannen om Delfzij en den Haag
te overvallen. Hij rust zijn schip altijd in Norden uit met zooveel volk als hij noodig
vond en bij een roof bij Froukensland is hij zoo gelukkig 700 guldens aan buitgelden
te maken. Op Zaterdag 9 December 1570 zeilt hij met zijn schip en twaalf man van
Norden en bij een landgang bij Woldendorp in het rechtsgebied der stad Groningen
wordt hij met eenige van zijn matrozen gevangen genomen.
Op 18 December 1570 wordt hij in Groningen in tegenwoordigheid van Robles
verhoord en op 20 December 1570 nog eens. Hij bekende toen ook den
voorgenomen aanslag op den Haag, op 23 Dec. 1570 zond de raad van Groningen
hun bode Jan Aernoultsz. naar de Raden des Konings in Holland te den Haag om
deze te waarschuwen, waarop op 1 Jan. 1571 een bedankbrief volgde; op 2 Jan.
1571 beval het Hof den bode 35 schellingen uit te betalen, wat op 11 Jan. 1571 in
de rekening werd verantwoord.
Zie: Bijdragen van Groningen V, 24; F e i t h , Inventaris Archief van Groningen II,
316; Algenim. Rijksarchlief, Holl. Div. Rekg. 2723, fol. 265; Archief van Groningen,
brief van 1 Jan. 1570, stilo curie, en Brievenboek van secretaris Alting,
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218 vo.; Staatsarchief te Düsseldorf, Niederrheinisch-Westfäl. Kreisarchiv X, no.
62, vol. II. fol. 24 en 26 volg., en 33 volg.
Vogels

[Carrega, Jan Hendrik]
CARREGA (Jan Hendrik), voerde onder admiraal de Winter als kapitein-luitenant
het bevel over de korvet Scipio bij diens expeditie (Mei 1802 -1803) tegen de
barbarijsche roofstaten; vervolgens onder admiraal Hartsinck (16 Juni 1803) uit
Ferrol naar Java gezonden, maakte hij met zijn schip deel uit van diens eskader in
Oost-Indië, hielp de nederlandsche bezittingen aldaar tegen de Engelschen
verdedigen maar werd na Hartsinck's vertrek, 31 Aug. 1807, bij Semarang in den
strijd met een engelsch fregat gewond, gaf zich en zijn schip met de koopvaarders,
die het begeleidde, over en werd krijgsgevangen.
Over zijn daden: d e J o n g e , Zeewezen V, 526, 527, 533, 617, 629.
Blok

[Casembroot, Godewaard de]
CASEMBROOT (Godewaard d e ), geb. omstr. 1650, overl. in 1690, zoon van
J a c o b burgemeester van Grave, en van M a r i a v a n H e r p e (?)
Hij trad in militairen dienst en komt in 1673 voor als kapitein te Naarden in
garnizoen, in 1677 als kapitein in het regiment van den overste Hendrik van Weede.
Hij was nog als kapitein in staatschen dienst, toen hij dapper strijdende, doch voor
den overmachtigen vijand moetende bukken, met zijn geheele regiment in den slag
bij Fleurus 1 Juli 1690 werd gevangen genomen. Met onderscheidene andere
officieren op het kasteel van Vincennes gevangen gezet, werd hem daarheen zijn
bevordering tot majoor toegezonden, doch hij overleed, voor hij die aanstelling in
handen kreeg.
Hij was eerst (ondertr. te 's Gravenhage 17 Dec. 1673) gehuwd met M a c h t e l i n a
S a s , wonende te 's Gravenhage. Daarna (ondertr. te 's Gravenhage 14 Nov. 1677)
met D o r o t h e a S n o e c k , geb. te Dordrecht en wonende te Schoonhoven. Uit
het eerste huwelijk een zoon G i j s b e r t H e n d r i k (geb. 1674), advocaat voor het
Hof van Holland; uit het tweede huwelijk een zoon G o d e w a a r d d e C., heer van
Crayestein, die in 1737 als baljuw en penningmeester van de Beierlanden overleed,
en een dochter W a l b u r g , gehuwd met C o r n e l i s V r o l i k h e r t , ouders van
den schrijver van den Vlissingschen Kerkhemel.
Zie: V r o l i k h e r t , Vliss. Kerkh., p. 273, 274; Navorscher L (1900), 496, 497.
Regt

[Casembroot, Jacob de]
CASEMBROOT (Jacob d e ), geb. te Brugge 5 Januari 1543, overl. na 1578 te
Amsterdam, broeder van Leonard (dl. VII, kol. 283) en zoon van L e o n a r d en van
Godelieve Brest.
Hij was schepen en thesaurier van Brugge en commies-generaal van Vlaanderen
en schijnt pas in later jaren met zijn naaste verwanten naar Holland te zijn
uitgeweken. Na den overgang van Amsterdam tot de staatsche zijde heeft hij zich
daar metterwoon gevestigd, maar zijn latere levensloop is ons onbekend. Hij huwde
tweemaal. Eerst met A n t h o n i a W y n c k e l m a n , dochter van B e r n a r d
R e i n i e r s z ., raadsheer te Brugge en van A n t o n i a P r i n g h e e l J a n s d r .
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Daarna met B a r b a r a D o m i n i c l e . Van de acht kinderen uit het eerste huwelijk
volgt Reinier; van de negen kinderen uit het tweede huwelijk lieten alleen P i e t e r
en L e o n a r d kinderen na. Deze beiden waren solliciteur te 's Gravenhage. P i e t e r
huwde in 1618 met S o e t j e v a n R o t t e r m o n d ; L e o n a r d eerst in 1632 met
G e e r t r u i d S c h o u t e n , weduwe van den bekenden griffier P a u l u s d e J o n g
en daarna in 1643 met G e r a r d i n e d e S i l l e .
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Volgens sommige aanwijzingen zou de vader J a c o b (J a k i j s ) in Zeeland overleden
zijn, doch het bewijs van zijn verblijf aldaar is nog niet gevonden.
Zie: Navorscher L (1900), 491-493.
Regt

[Casembroot, Jan de]
CASEMBROOT (Jan d e ), overl. 1675, was een zoon van J a c o b d e
C a s e m b r o o t , hoogschout van Rhenen, die 4 Dec. 1636 te Utrecht in de Domkerk
was gehuwd met H i l l e g o n d v a n A s c h v a n W y c k . De grootvader van Jan
was Reinier, die volgt, zijn andere grootvader, J a c o b v a n A s c h v a n W y c k ,
was president der Staten van Utrecht.
Jan vertrok naar Indië, werd raad van Ned. Indië, directeur en ambassadeur van
de O.I. Comp. in Perzië en admiraal van een eskader schepen in Indië. Hij overleed
te Ispahan in Perzië in 1675 en liet een zoon na, Reinier, die zich mede in perzische
aangelegenheden zeer bekend maakte. Zie over dezen laatste dl. VII, kol. 283, 284.
Zie: F e r w e r d a e n K o k , Nederl. Gesl. Stam- en Wapenb. (geneal. de
Chantraines dit Broucqsault); deze bron verwijst naar: J. d u B o s c q , Vies des
Gouverneurs des Indes.
Regt

[Casembroot, jhr. Jean Louis de (2)]
CASEMBROOT (jhr. Jean Louis d e ) (2), geb. te Breda 30 Jan. 1798, overl. te 's
Gravenhage 17 Juli 1867, zoon van jhr. Leonard (3), die volgt, en van J e a n n e
Catherine de Mamuchet van Westrenen.
Hij trad in militairen dienst en werd in 1814 cadet der artillerie op de cadettenschool
te Delft. 21 Maart 1815 benoemd tot tweeden luitenant bij de veldartillerie maakte
hij in dat jaar de veldtochten in België en Frankrijk mede, klom op tot majoor en
werd als commandant der artillerie in 1841 gedetacheerd naar Suriname, 19 April
1846 op zijn verzoek van zijn detacheering ontheven en in hetzelfde jaar bij het 2e
regiment vestingartillerie geplaatst. In 1848 overgeplaatst bij de veldartillerie, werd
hij daar in 1852 luitenant-kolonel en in 1863 generaal-majoor, in welken rang hij
werd gepensionneerd. In 1830 was hij in de vesting Breda in garnizoen en behoorde
van 1832-34 tot het mobiele leger.
Hij huwde te Mons 6 Febr. 1827 L a u r e M é l a n i e J u l i e t t e P r a d i e r
(1802-59), dochter van J e a n B a p t i s t e M a r t i a l en van S é r a p h i n e
J o s è p h e R o u s e l l e . Uit dit huwelijk sproten vier kinderen; een gelijknamige
kleinzoon volgt.
Zie: Nederl. Adelsboek (1913), 39.
Regt

[Casembroot, jhr. Jean Louis de (3)]
CASEMBROOT (jhr. Jean Louis d e ) (3), geb. te Rhode-St. Genèse 7 Juli 1863,
overl. te Ixelles 15 Juni 1894, zoon van jhr. L o u i s C h a r l e s A u g u s t e en van
A n n e F r a n ç o i s e K n e g t e l (en kleinzoon van jhr. Jean Louis (2)).
Hij werd bibliothecaris van het conservatoire de musique te Brussel en werd bij
K.B. van koning Leopold II van België in 1884 ingelijfd in den belgischen adel, zoodat
het hoofd van het geslacht niet meer tot den nederlandschen adel behoort.
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Hij huwde te Ixelles 7 April 1883 met M a r i e L o u i s e A l b e r t i n e M a r l i e r ,
geb. te Brussel 10 Juli 1863 en won slechts één zoon J e a n L o u i s , geb. te Ixelles
7 Juni 1884 en aldaar in 1909 gehuwd met J e a n n e C a t h a r i n e R o s a l i e
Berthe Hernalsteen.
Zie: Nederl. Adelsboek (1913), 39, 40.
Regt

[Casembroot, Johan de]
CASEMBROOT (Johan d e ), heer van Rynestein, Willige-Langerak en ter Moere,
geb. te Sluis 26, gedoopt 29 Sept. 1625, overl. te Utrecht 5 Januari 1681, zoon van
Samuel (dl. VII, kol. 284) en van diens eerste vrouw A n n a R o m e y n s .
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Hij werd heer van ter Moere bij den dood zijns vaders; bij opdracht d.d. 8 Januari
1661 van Sandrina van Reede (wed. van Ansem Boll van Hamersfeld) heer van
Rynestein en werd na den dood van zijn neef (neveu) J o a c h i m C u y c k v a n
M i e r o p (zoon van C o r n e l i s en van A n n a v a n L e d e n b e r g ) met WilligeLangerak beleend 4 Mei 1671. Hij deed 25 Aug. 1644 eed als schepen 's Lands
van den Vrije (van Sluis), werd later lid der vroedschap van Utrecht en
gecommitteerde ter generaliteitsrekenkamer en huwde te 's Gravenhage 11 Mei
1659 met C h a r l o t t e v a n L e d e n b e r g , geb. te Utrecht, 22 April 1630, na den
dood van haar man met Willige-Langerak beleend (2 Sept. 1684), overl. te Utrecht,
19 Maart 1700, dochter van J o h a n G i l l e s z n , heer van Willige-Langerak en van
J o h a n n a v a n S y p e s t e y n . Zij wonnen 7 kinderen, waarvan Leonard (2) volgt.
Een zoon L o u i s sneuvelde als luit.-kolonel 11 Sept. 1709 bij Malplaquet.
Zie: Nederl. Adelsboek (1913), 37; Geneal. Herald. Bladen IX, 98, 99, 232, 233;
Navorscher L (1900), 495, LXVII (1918), 330.
Regt

[Casembroot, Leonard de (2)]
CASEMBROOT (Leonard d e ) (2), heer van Rynestein, Willige-Langerak en
Cocquelmonde, ged. te Utrecht 11 Oct. 1660, ald. overl. 29 Maart 1719, begr. St.
Nic.kerk, zoon van Johan, hiervóór en van C h a r l o t t e v a n L e d e n b e r c h .
Hij werd beleend met Rynestein, 30 Nov. 1681, na den dood zijns vaders, met
Willige-Langerak 26 Maart 1710, na den dood van zijn broeder Louis. Hij werd
ontvanger van den 20en en 40en penning te Utrecht 1700, raad in de vroedschap
1709, schepen 1711, lid van den Raad van State 1714 en woonde bij zijn overlijden
in de Bootstraat
Driemaal was hij gehuwd, 1e met D o r o t h e a R u y s c h t o t W a y e s t e i n ,
overl. te Utrecht 23 Sept. 1692, dochter van P i e t e r en van N. v a n H a l e w i j n ;
2e met A l p h e d a H e n d r i n a v a n L u c h t e n b u r g , overl. 27 Oct. 1702, dochter
van Mr. J o n a t h a n en van S o p h i a d e P a u w ; en 3e te Utrecht 22 Maart 1705
met H i l l e g o n d a G e e r t r u i d v a n B e r g e n , geb. te Utrecht 1680, ald. overl.
14 Aug. 1756, begr. St. Nic. kerk, dochter van Mr. F r a n ç o i s en van M a r i a
E l i s a b e t h v a n D a m . De beide eerste huwelijken waren kinderloos; de kinderen
uit het derde huwelijk zijn vermeld op een bijbelblad, gepubliceerd in onderst. Ned.
Leeuw. Daarvan komt Jean Louis in dl. VII, kol. 283 voor en volgt Leonard (3); de
oudste dochter C h a r l o t t e M a r i a huwde met J a n C a r e l B a r c h m a n
W u y t i e r s , heer van Drakestein en de Vuursche, terwijl een zoon C o r n e l i s of
C o r n e l i s L e o n a r d als commandeur ter zee wordt vermeld.
Zie: Geneal. Herald. Bladen IX, 99, 233, 234; Mdbl. Nederl. Leeuw XXI, 12, 13
(bijbelblad); v. R h e d e v.d. K l o o t en B ä r , Geneal. Kwartierstaten.
Regt

[Casembroot, Mr. Leonard de (3)]
CASEMBROOT (Mr. Leonard d e ) (3), heer van Ter Moere, geb. te Utrecht 9 Nov.
1717, ged. 11 Nov., overl. te Utrecht 30 Juli 1781, zoon van Leonard (2), hiervoor,
en van H i l l e g o n d a G e e r t r . v. B e r g e n .
Hij werd in 1739 hoogheemraad van den Lekdijk-benedendams en ging vervolgens
in militairen dienst. Als kapitein gaf hij in 1747 en 1748 in den veldtocht tegen de
Franschen in Staatsch-Vlaanderen blijken van moed, werd 5 Juni 1749 majoor in
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het cavalerie-regiment van Isendoorn à Blois, heer van Cannenburgh, 18 Maart
1766 kolonel in
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het regiment van v. Tuyll v. Serooskerken en later luitenant-generaal.
Hij huwde 9 April 1754 met I s a b e l l a A d e l h e i d S i n g e n d o n c k , geb. te
Nijmegen 24 Juni 1726, overl. te Utrecht 9 Oct. 1793, weduwe (sedert 1750) van
R e i n o u d H e n d r i k , baron 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 Mr. M a t t h i a s L a m b e r t u s , heer van Dieden, en van diens tweede
echtgenoote, A g n e s C a t h a r i n a H o e u f f t .
Dit huwelijk was kinderloos.
Zie: Mdbl. Ned. Leeuw XXI, 13; Jaarb. Ned. Adel VI, 295; Wapenb. Duitsche Orde
B.v.U. 61; Genealogie Hocufft (familieuitgaaf), 150.
Regt

[Casembroot, jhr. Leonard de]
CASEMBROOT (jhr. Leonard d e ) (4), geb. te Breda 6 Aug., ged. W. Kerk 22 Oct.
1772, overl. te Breda 6 Aug. 1832, zoon van Jan Louis (dl. VII, kol. 283) en van
diens tweede echtgenoote L.C.E. C l u n d e r .
Hij was cadet bij de gardes te voet, vaandrig bij het regiment van Pallandt,
militair-intendant 1e klasse, agent in Overijsel van het Depart. van Oorlog,
vrederechter te Wijk bij Duurstede en kanunnik van St. Marie te Utrecht. Bij K.B.
d.d. 15 April 1815, no. 17 werd hij ingelijfd in den Ned. Adel. Hij was tweemaal
gehuwd. Eerst te Langbroek 10 Mei 1796 met J e a n n e C a t h e r i n e d e
M a m u c h e t v a n W e s t r e n e n , geb. te Utrecht 14 Aug. 1769, overl. te Breda
9 Aug. 1800, dochter van Mr. J a n J a c o b , heer van Sterkenburg en Driebergen,
en van S a r a M a r i a V o s , en weduwe van S i m o n J a n B a p t i s t
B a r c h m a n W u y t i e r s . Daarna hertrouwde hij te Utrecht 21 Juni 1801 met
A d r i a n a J o h a n n a v a n N e u k i r c h e n ,gen.N i j v e n h e i m ,geb.teKaapstad
9 Maart 1783, overl. te Zeist 10 Sept. 1835, dochter van C a r e l J o o s t en van
Catharina Johanna Bosch.
Uit het eerste huwelijk sproot een zoon, jhr. Jean Louis die voorgaat; uit het tweede
huwelijk werden 14 kinderen geboren, o.a. jhr. Frans Frederik (over wien dl. VII, kol.
282). Een dochter jkvr. J a c o b a E l b e r t i n a (1805-28) was gehuwd met prof.
Dr. R i j k v a n R e e s , phil. prof. te Utrecht. Een andere dochter jkvr. H e n r i e t t e
O t t e l i n e (1819-92) huwde met den vice-admiraal H e n d r i k W i p f .
Zie: Nederl. Adelsb. (1913), 37-39; Wapenheraut II (kwartierst. Hovy); Navorscher
LXVI (1917), 156; v. R h e d e v.d. K l o o t en B ä r , Geneal. Kwartierstaten.
Regt

[Casembroot, Reinier de]
CASEMBROOT (Reinier d e ), geb. te Brugge omstr. 1575, overl. na 1650, zoon
van Jacob, hiervoor, en van A n t o n i a W y n c k e l m a n .
Hij studeerde te Leiden in de letteren (ingeschreven 6 Nov. 1592) en vestigde
zich te 's Gravenhage, waar hem 2 Juli 1599 octrooi werd verleend om alleen binnen
6 jaar te mogen doen drukken, uitgeven en verkoopen ‘het Psalmbouck mitsgaders
de Schriftuerlycke Lofzangen, in Duytschen rijme overgeset ende daerna wederom
op nieuw oversien door Aldegonde’ (Acteboek der Staten Generaal, 1580-1602.
Rijksarchief). Hij komt later voor als commies van de generaliteits-financiën en staat
op het kohier van den 500en penning van 1627 te 's Gravenhage getaxeerd op een
vermogen van ƒ 50.000 (Die Haghe 1913, p. 42). In 1650 leefde hij nog en verkocht
in dat jaar de hofstede ‘Vlyenburgh’ te Voorburg aan de weduwe van Johan Schas
(Die Haghe 1903, p. 348).
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Tweemaal is hij gehuwd. Eerst (ondertr. te 's Gravenhage 15 Mei 1611) met
Magdalena de Chantraines dit Broucqsault,

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 8

265
dochter van jhr. J a n J a c o b s z ., kapitein, raadsheer van Brugge in 1578 en 1580,
en van C a t h a r i n a H a g h e B e r t r a n d s d r . Daarna hertrouwde hij (ondertr.
te 's Gravenhage 21 April 1624) met A n n a d e V e e r (weduwe van Mr. A b r a h a m
B a e c k ), dochter van Mr. A l b e r t of E l l e r t , heer van Callantsoog, ambassadeur
in Engeland 1610, raadordin. in den Hoogen Raad, en van S i m o n e t t a
Schaeck.
Een dochter uit het eerste huwelijk was S o p h i a C., kinderloos overl. te Bergen
op Zoom, na in Mei 1635 gehuwd te zijn met Mr. J a c o b d e S i l l e , fiscaal van
de Generaliteit; een zoon was J a c o b C. in 1638 hoogschout van Rhenen. Uit het
tweede huwelijk sproot o.a. een zoon A l b e r t , in 1641 student te Leiden, en een
dochter A n t h o n i a C., die 13 Oct. 1649 met Mr. W o u t e r v a n S e g h w a e r d t
huwde.
Zie: F e r w e r d a e n K o k , Ned. Gest. Slamen Wapenb. (geneal. de Casembr.);
Navorscher L (1900), 491, 492, LXIV (1915), 258; Wapenheraut VI, 187; Alg. Ned.
Familiebl. III, 32.
Regt

[Casen, Gillis]
CASEN (Gillis), middelburgsch kaperkapitein, onderscheidde zich in 1672 door het
nemen en vernielen van meer dan 30 prijzen, 1676 tegen de Duinkerkers en andere
fransche oorlogsschepen en maakte vele koopvaarders buit.
Zie: d e J o n g e , Zeewezen II, 335, 669.
Blok

[Cassiopyn, Thomas van]
CASSIOPYN (Thomas v a n ), kapitein in staatschen-dienst, nam 1658 deel aan den
tocht naar Danzig, 1659 aan dien naar Denemarken en werd als kolonel, wat hij
sedert 1669 was, 11 Aug. 1674 bij Séneffe gekwetst en gevangen genomen.
Zie: B o s s c h a , Nederl. Heldend. II, 49; t e n R a a e n d e B a s , Staatsche
Leger, V, passim.
Blok

[Casteleyn, Frans]
CASTELEYN (Frans), 1705/8 directeur van den handel der O.I.C. in Perzië, 1709
extra-ord.-Raad, 1711/5 Raad van Indië en in beide functiën zeer gewaardeerd. Hij
stierf te Batavia 1715.
Zie: V a l e n t i j n , Oud en Nieuw O.-I. IV, 370, 372, V, 204, 205, 286.
Blok

[Castrop, Mr. Hendrik van]
CASTROP (Mr. Hendrik v a n ), geb. te Amsterdam, gedoopt 19 Dec. 1736, overl.
te 's Gravenhage 31 Jan. 1806, was de zoon van J a n v a n C a s t r o p en
Johanna Cappelhoff.
Hij werd 2 Oct. 1754 te Leiden als student ingeschreven en promoveerde aldaar
in de rechten 22 Aug. 1760 op een dissertatie De legatis et fideicommissis
singularitus.
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Hij werd advokaat te Amsterdam en sloot zich bij de patriotsche partij aan. Hij
was lid der vergadering van patriotsche regenten en een der bestuurders van het
nationale fonds ter behartiging der belangen des nederlandschen volks, in 1787 te
Amsterdam opgericht. Hij beraamde met den advokaat Kreet uit Rotterdam
maatregelen om Holland tegen het pruisische leger, dat ons land in Sept. 1787
binnentrok, te verdedigen, maar toen het er op aankwam, vond hij bij de regenten
geen steun; de Pruisen trokken Holland binnen en 14 dagen later gaf ook Amsterdam
zich over. Hij werd in Oct. 1787 uit Holland gebannen en kwam eerst met het fransche
leger in 1795 te Amsterdam terug. Hij werd 19 Jan. van dat jaar als lid van het
provisioneel bewind dier stad aangewezen en 28 Mei 1795 gekozen tot lid der
municipaliteit van Amsterdam.
Op 27 Jan. 1796 werd hij in het kiesdistrict Amsterdam 3 tot lid der Nationale
vergadering gekozen. Hij nam nu ontslag wegens onvereenigbaarheid als raadslid.
Hij was door zijn bekwaam-
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heid een zeer invloedrijk lid, maar V i t r i n g a , Staatkundige geschiedenis der
Bataafsche republiek 3e deel, blz. 93, zegt, dat in zijn verslagen ‘niet die zachte en
verzoenende toon heerschte, als wenschelijk zou geweest zijn, om de strijdende
partijen tot elkander te brengen. Hierdoor,’ zegt hij, ‘en ook door de weinig doordachte
scherpe aanmatigende uitlatingen, welke hij zich vaak veroorloofde, heeft hij veel
schuld gehad aan den tegenstand, die hij ontmoet heeft, en aan den haat, welken
velen hem toedroegen.’
Op 27 Sept. 1796 hield hij een rede, waarin hij mededeelde, een verslag eener
commissie, van welke hij lid was, over de friesche aangelegenheden, niet geteekend
te hebben, omdat dit veel te zwak tegenover de friesche jacobijnen was.
Hij was van 20 Febr. tot 6 Mrt. 1797 president der Nationale vergadering.
In Juni 1797, toen de Friesche troebelen reeds 1⅓ jaar duurden en het geduld
der eerlijke en gematigde lieden over hetgeen daar geschiedde, uitgeput was, werd
hij met twee anderen door de vergadering daarheen afgevaardigd om omtrent de
klachten der verongelijkte leden van het Friesche bestuur van 1795 een onderzoek
in te stellen. Hij stelde zich hier als de eerst benoemde op den voorgrond en deed
het onderzoek zonder aanzien des persoons, hetgeen bij de nietswaardige en zich
schuldig voelende friesche regenten grooten haat tegen hem verwekte. Reeds in
Febr. 1796 had hij zich in de friesche zaken, waarover reeds toen heftige discussiën
geweest waren, in denzelfden zin gemengd. In de friesche Courant van 1 Oct. 1796
werd geschreven, dat ten nadeele van J. Fruitier, gevangene op het Blokhuis te
Leeuwarden, door P. Schellingwou een verklaring voor van Castrop en Strick van
Linschoten (dl. V, kol. 833) was afgelegd. Van den advokaat Mr. A. Siccama te
Leeuwarden ontving hij 9 Jan. 1797 een verzoek om schriftelijk te verklaren, dat die
verklaring was afgelegd. Na geantwoord te hebben, dat dit niet het geval geweest
was en hij Schellingwou niet kende, kwam C.L. van Beyma (dit dl., kol. 94) op 29
Aug. 1797 in de Nationale vergadering aan met het verhaal eener samenzwering
in 1795 in de drie noordelijke provinciën tot het omverwerpen der nieuwe republiek,
waarover brieven van van Castrop, die door de vrouw van een ultra-oranje- gezinde,
Heerbels, aan den procureur-generaal van Friesland gegeven waren, handelden.
Hier werd van Castrop implicité als landverrader voorgesteld, en met het oog vooral
daarop gaf hij in Sept. d.a.v. een verweerschrift uit; op blz. 34 daarvan zegt hij, dat
aan van Beyma door zekeren Dibbitz in een weekblad verweten was, dat hem ƒ
34.500. - was toegewezen voor de schade, door de confiscatie zijner goederen in
1787 geleden. Dit bewijst evenmin tegen van Beyma, van wien bekend is, dat hij
daaronder nog jaren heeft geleden, wellicht ook omdat hij een slecht financier was.
Op 2 Aug. 1797 werd van Castrop niet herkozen, maar na zijn verweerschrift was
de verontwaardiging tegen van Beyma bij menigeen zoo groot, dat van Castrop op
4 Oct. 1797 bij een aanvullingsverkiezing te Barneveld tot eersten plaatsvervanger
en 5 d.a.v. te Deventer bij de verkiezing van een plaatsvervanger in plaats van een
lid der commissie voor de constitutie gekozen werd. Hij nam 9 Oct. zitting voor
Deventer, maar toen de te Barneveld gekozene de benoeming niet aannam, ging
hij 26 d.a.v. daarheen over, omdat hij voor Barneveld ook lid zou blijven, nadat de
commissie voor de constitutie gedefungeerd zou hebben.
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Hij werd op 22 Jan. 1798 bij den staatsgreep met 27 anderen gevangen genomen
en werd eerst op de Voorpoort, na eenige weken op het Huis ten Bosch opgesloten.
Hij kreeg één kamer met C.L. van Beyma; dit was door Vreede, nog wel de zwager
van van Castrop, zoo beschikt om hen beiden de gevangenschap dubbel
onaangenaam te maken. De toeleg kwam intusschen verkeerd uit, daar de
antagonisten, beiden eerlijke lieden, elkander leerden begrijpen en waardeeren, en
na een half jaar waren zij groote vrienden geworden.
Van Castrop kwam 14 Juli 1798 vrij, hij ging niet meer in de politiek, maar werd
9 Nov. 1799 benoemd tot raadsheer in het gerechtshof van het departement van
de Delf, zitting houdende in den Haag. In 1802, nadat de provinciale gerechtshoven
hersteld waren, ging hij naar het hof van Holland, ook in den Haag zetelend, over.
Hij bleef dit tot zijn overlijden.
Hij schreef: Eenvoudig verhaal der gebeurtenissen in de avondzitting der nationale
vergadering van Dingsdag 29 Aug. 1797, betrekkelijk het discours van den burger
representant C.L. van Beyma (den Haag 1797).
Hij huwde 9 Apr. 1780 G e e r t r u i d V r e e d e , weduwe van H e n d r i k W i l l i n k .
Ramaer

[Cats, Mr. Jentje Epeuszoon]
CATS (Mr. Jentje Epeuszoon), geb. te Leeuwarden 27 Maart 1793, overl. aldaar 2
Aug. 1853, was de zoon van E p e u s C a t s en A n n a R e i n o u d i n a M a n g e r .
Hij studeerde te Groningen, waar hij 18 Sept. 1809 werd ingeschreven en 13 Oct.
1813 in de rechten promoveerde op stellingen. Hij werd in 1804 ontvanger van de
registratie te Heerenveen en in 1816 secretaris van de grietenij Leeuwarderadeel.
Door de eigenaren dier grietenij werd hij 1 Juni 1819 gekozen tot lid der provinciale
Staten van Friesland. In 1829 ging hij bij de wijziging van het provinciaal bestuur
overeenkomstig het koninklijk besluit van 2 Aug. 1825 naar het kiesdistrict Bergum
over. Op 11 Juli 1829 kozen zijn medeleden hem tot lid van Gedeputeerde Staten,
op 8 Juli 1830 tot lid der Tweede Kamer. Door de laatste benoeming vervielen de
beide eerste lidmaatschappen.
Zijn woord had in de Kamer veel gezag, hij was een der tegenstanders van de
geheimhouding op finantieel gebied. Reeds 24 Febr. 1831 werd hij door den Koning
benoemd tot lid eener commissie tot het doen van voorstellen inzake
grondwetsherziening. Door den loop der omstandigheden, die den Koning telkens
weder hoop gaven op hereeniging met België, is van haar voorstellen niets gekomen.
De voorstellen van haar voorgangster, ingesteld 23 Oct. 1830, hadden althans het
gevolg gehad, dat eenige bepalingen, door haar voorgesteld, in de Londensche
protocollen van 26 en 27 Jan. 1831 opgenomen waren. Het rapport der commissie,
waarin Cats zitting had, is na de inlevering door den Koning in zijn kabinet opgesloten
en daaruit niet meer te voorschijn gehaald; zelfs zijn ministers hebben er nimmer
inzage van gehad. Hoewel daarin al hetgeen in de dubbele Tweede Kamer van
1840 als gewenscht werd betoogd, reeds opgenomen was, heeft het op de zoo
beperkte regeeringsvoorstellen van 1840 geen invloed gehad.
Cats hield 2 Juni 1840 in de Kamer een rede, waarin hij van zijn gedragslijn
gedurende de 10 jaren lidmaatschap rekenschap gaf.
Hij was in Febr. 1834 benoemd tot rechter in de rechtbank van eersten aanleg te
Leeuwarden. Op 16 Sept. 1838 werd hij benoemd tot raadsheer in het toen
opgerichte provinciaal gerechtshof van Friesland. Daar hij langzamerhand inzag,
dat het
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kamerlidmaatschap moeilijk met zijn betrekking van raadsheer vereenigd
waargenomen kon worden, verzocht hij met ingang van het nieuwe zittingjaar
1840-41, dus met Oct. 1840, ontslag. Dit werd hem 23 Juni te voren verleend.
Hij werd 21 Sept. 1847 tot vice-president van het gerechtshof benoemd en bleef
dit tot zijn overlijden. Op 9 Sept. 1848 werd hij nog door de friesche Staten gekozen
tot lid der dubbele Kamer ter beoordeeling der voorstellen tot wijziging der grondwet.
De Bosch Kemper (dl. VII, kol. 696) heeft zijn nagelaten aanteekeningen gebruikt
voor zijn geschiedenis van Nederland van 1830-1848.
Hij huwde 2 Juni 1815 D o d o n e a J a c o b a v a n B i e n e m a , geb. 3 Nov.
1793, overl. 22 Maart 1852, bij wie hij twee zonen had.
Ramaer

[Cattenburch, Lodewijk Constantijn Rabo Copes van]
CATTENBURCH (Lodewijk Constantijn Rabo C o p e s v a n ), geb. te 's
Hertogenbosch 3 Sept. 1776, overl. te 's Gravenhage 13 Dec. 1842, was de zoon
van J o h a n C a r e l v a n C a t t e n b u r c h en J o h a n n a M a r i a S l i c h e r .
Hij werd in 1794 inspecteur bij de indirecte belastingen te Rotterdam. De agent
voor Financiën Gogel verbond hem in 1798 aan zijn departement om behulpzaam
te zijn bij het opstellen der belastingwetten naar het door hem gewenscht geacht
stelsel. Nadat hij daaraan jaren gearbeid had, bijgestaan door Mr. T.C. de Bordes,
werden deze wetten met ingang van 1 Jan. 1806 door den raadpensionaris
Schimmelpenninck ingevoerd. In dat jaar werd van Cattenburch benoemd tot
directeur der indirecte belastingen te Arnhem; hij slaagde bijzonder goed in de
invoering van het nieuwe stelsel. Nog in hetzelfde jaar werd hij benoemd tot
inspecteur-generaal van genoemd vak voor het geheele koninkrijk Holland.
Toen hier met ingang van 1 Jan. 1811 de fransche wetten op belastinggebied
werden ingevoerd, wist hij bij den minister Maret, hertog van Gaëta, gedaan te
krijgen, dat zij voor ons land eenigszins naar den nederlandschen aard gewijzigd
werden. Op 22 Oct. 1811 werd hij benoemd tot inspecteur-generaal der directe
belastingen voor de 7 hollandsche departementen, waaronder niet Zeeland, Brabant
en Gelderland bezuiden de Waal, maar wel Oost-Friesland behoorde. Hij werd in
Nov. 1813 als zoodanig gecontinueerd en zijn gebied strekte zich nu weder over
Nederland uit. Het stelsel uit den tijd van Schimmelpenninck werd in den aanvang
van 1814 hersteld. Na onze vereeniging met de Zuidelijke Nederlanden werd van
Cattenburch te Brussel geplaatst ten einde de invoering van het nederlandsche
belastingstelsel aldaar te dirigeeren. In Noord-Nederland teruggekomen, werd hij
10 Jan. 1816 benoemd tot referendaris 1e klasse aan het departement van Financiën.
Op 20 Nov. d.a.v. werd hij evenwel weder in zijn vroegere betrekking van
inspecteur-generaal der indirecte belastingen hersteld, terwijl hij in Jan. 1821 tot
administrateur der directe belastingen benoemd werd. In Juni 1821 werd hij benoemd
tot staatsraad in buitengewonen dienst.
Toen in 1824 besloten werd, een eind te maken aan het stelsel van meerdere
burgemeesters in elke stad, die bij afwisseling elk een jaar presideerden, waarvan
te veel verschil in beheer het gevolg was, werd in bijna alle steden een der zittende
burgemeesters de nieuwe titularis, terwijl de overigen wethouder werden. Men was
van oordeel, dat geen der burgemeesters van de residentie aan de vereischten voor
deze betrekking in die opbloeiende stad voldeed, en zoo viel de keuze op van
Cattenburch, die bij koninklijk besluit van
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23 Febr. 1824 als zoodanig benoemd werd. Hij heeft dit ambt tot zijn overlijden, dat
plotseling op het stadhuis voorviel, met eere bekleed en heeft voor de stad meer
gedaan dan menig voorganger en opvolger. Hij heeft het plan geopperd om
Scheveningen in het belang van den aanvoer van versch water door een kanaal
met 's Gravenhage te verbinden; dit plan is onder den burgemeester Gevers Deynoot
uitgevoerd. In 1828 is op zijn initiatief de stedelijke spaarkas opgericht. In 1827 werd
hij lid der Nederlandsche maatschappij van letterkunde. Op 11 Febr. 1830 werd hij
lid van de commissie voor het organiseeren der algemeene tentoonstelling te Brussel,
die in den zomer van dat jaar met groot succes gehouden is. Op 1 Juni 1837 werd
hij door den raad van 's Gravenhage tot lid der Provinciale Staten van Holland
gekozen; in Nov. 1840 ging hij als zoodanig wegens de verdeeling dier provincie
naar Zuid-Holland over.
Hij huwde in Nov. 1804 A n n a M a r i a R e y n e r a G e r t r u d e v a n M i e r o p ,
geb. 23 Maart 1768, die hem overleefde. Het huwelijk was kinderloos.
Zijn portret is gelithografeerd door C.C.A. Last.
Ramaer

[Cau, Bonifacius]
CAU (Bonifacius), zoon van I m a n B o n i f a c i u s en C o r n e l i a v a n d e r
N e s t e n , geb. te Sluis 21 Juli 1740, gest. te Zierikzee 3 Dec. 1804, diende in 1775/6
onder Hartsinck en Lodewijk van Bylandt, als kapitein van de Walcheren, in de
Middellandsche Zee bij de expeditie tegen Marokko, werd daarna schepen en raad
te Zierikzee.
Zie: d e J o n g e , Zeewezen IV, 367 vlg.
Blok

[Cau, Mr. Bonifacius Christiaan]
CAU (Mr. Bonifacius Christiaan), zoon van C o r n e l i s A n t o o n en J o h a n n a
C o r n e l i a M o g g e , geb. te Zierikzee 7 Oct. 1818, overl. ald. 15 Jan. 1882, was
burgemeester van Zierikzee 1854-1872, voorzitter van het Waterschap Schouwen,
1854-1881, lid der Provinciale Staten van Zeeland, lid van het Zeeuwsch
Genootschap der Wetenschappen. Hij huwde te Zierikzee 20 Mei 1846
W i l h e l m i n a J o h a n n a E r m e r i n s Robberts Karelsdr.; zij was geb. Zierikzee
11 Febr. 1818, overl. ald. 25 Jan. 1882.
van Beurden

[Cau, Cornelis]
CAU (Cornelis), broeder van Bonifacius C., geb. te Maastricht 21 Dec. 1750, gest.
te Leiden 19 Febr. 1838, 28 Juli 1777 kapitein, 1792 majoor, 1794 luit.-kol. in het
regiment van Brakel, nam deel aan de verdediging van den Bosch in 1794, waar
hij in de citadel Papenbril het bevel voerde. Hij klaagde zeer over de leiding der
verdediging en nam 1795 zijn ontslag.
Zie: S a b r o n , Oorlog 1794/5 I, 227 vlg., Bijl. 37; B o s s c h a , Heldendaden te
Land III, 119.
Blok

[Cau, Ingelinus]
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CAU (Ingelinus), zoon van I n g e l i n u s en M a r i a C a m p e , geb. te Vlissingen,
zeeuwsch zeekapitein, werd na dapperen strijd 12 Nov. 1709 bij Texel door de
Duinkerkers gevangen genomen; later fiscaal op St. George del Mina, overleed hij
in het Kanaal 1719.
Zie: d e J o n g e , Zeewezen IV, 81.
Blok

[Cau, Jacob]
CAU (Jacob), geb. te Middelburg Mei 1626, zoon van A d r i a a n en E l i z a b e t h
v a n G a l l i s s i e , studeerde in de rechten, 1661 Raad in het gerechtshof te Batavia
en aan het hoofd van een vloot van 10 schepen met 500 soldaten uitgezonden om
het door Coxinga belegerde Zeelandia op Formosa te ontzetten, slaagde in het
brengen van versterkingen aldaar maar niet in een onderneming tegen Coxinga's
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macht in China en keerde toen naar Batavia terug, waar hij gestraft werd met
geldboete en schorsing voor zes maanden.
Zie: V a l e n t i j n , Oud en Nieuw O. Indië IV, 384.
Blok

[Cau, Nicolaas]
CAU (Nicolaas), zoon van I m a n en A n n a C o n s t a n t i a S t e r t h e m i u s , geb.
te 's Gravenhage 14 Juni 1687, overl. 6 Mei 1693, diende als kapitein 1717/8 op
het eskader van Matthijs Boudaan tegen de Algerijnen en nam deel aan het bloedige
gevecht van 20 Jan. 1718 op de spaansche kust tegen Spanjaarden, die hen voor
zeeroovers aanzagen. 1722 onder kapitein Grave weder tegen de Algerijnen.
Zie: d e J o n g e , Zeewezen IV, 115, 121.
Blok

[Cave, Matthias de la]
CAVE (Matthias d e l a ) streed als vlaggekapitein van schout-bij-nacht Jan van
Brakel bij Bevesier (10 Juli 1690) op het schip de Veluwe, bij welke gelegenheid hij
het sneuvelen van dezen bevelhebber voor vriend en vijand wist te verbergen en
het gevecht voortzette; ook aan den slag bij la Hogue (29 Mei 1692) had hij als
kapitein een roemvol aandeel. Hij verdronk 10 Juli 1694 door het omslaan van zijn
schip, de Rotterdam, in een gevecht tegen de Duinkerkers onder Jean Bart. Zijn lijk
spoelde te Zandvoort aan, waar een gedenkteeken op het kerkhof is opgericht.
Zie: d e J o n g e , Zeewezen III, 201, 414, 763.
Blok

[Cerf, Christiaan de]
CERF (Christiaan d e ) nam als kapitein-luitenant van het fregat de Sirène deel aan
de expeditie van schout-bij-nacht Lucas (1796) naar de Kaap, waar deze in de
Saldanhabaai zijn vloot op schandelijke wijze overgaf; hij werd later van alle schuld
vrijgesproken.
Zie: d e J o n g e , Zeewezen V, 250 vlg.
Blok

[Cerialis, Petilius]
CERIALIS (Petilius) voerde het bevel over de Romeinen, door Vespasianus (voorjaar
70 n.C.) uitgezonden om den opstand van Civilis te onderdrukken. Hij sloeg den
aanval van Civilis op Trier, die aanvankelijk gelukt was, ten slotte af en drong zijn
tegenstander terug naar het eiland der Bataven, dat hij plunderde; Civilis vluchtte,
maar werd (eind September 70) tot de overgave gedwongen na een onderhandeling
aan de Nabalia.
Vgl. over hem: T a c i t u s , Hist. IV, c. 68 sq.
Blok

[Charpentier, Claude of Claudius Benjamin]
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CHARPENTIER (Claude of Claudius Benjamin) was eerst predikant bij de waalsche
gemeente te Kampen en werd 14 Aug. 1673 van daar te Dordrecht beroepen, in de
plaats van J e a n d e L a n n o y zalr. Hij deed 2 Oct. 1673 zijn intrede. Den 25sten
Aug. 1685 vroeg hij aan den kerkeraad zijn demissie, maar werd eerst 9 Juni 1689
wegens zijn hoogen ouderdom en ziekelijke gesteldheid emeritus verklaard. Den
9en Nov. 1696 werd hij in de Groote kerk te Dordrecht begraven.
De naam zijner vrouw is niet bekend; hij had twee dochters G i l l e t t a , geh. met
Ds. I s a a c P e r o u en M a r i a M a g d a l e n a , geh. met den heer L o q u e t in O.
Indië.
Hij schreef in 1680 een fransch boekje ‘dienende tot onderwijsinge van de jeucht’,
waarvoor Dirck Goris te Dordrecht 25 Maart 1680 van den Oudraad een octrooi
voor tien jaren verkreeg. (Res. Oudr. 1679-1682. fol. 50),
van Dalen

[Chassé, David Hendrikus]
CHASSÉ (David Hendrikus), geb. te Tiel 18 Maart 1765, overl. te Breda 2 Mei 1849,
was de jongste van vijf kinderen van Carel J o h a n (geb. 4 Febr. 1724 te Wijk bij
Duurstede, overl. na 1794) en van M a r i a J o h a n n a H e l e n a S c h u l l , dochter
van P i e t e r
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S c h u l l , burgemeester van Tiel. Zijn vader was 24 Mei 1749 als sous-lieutenant
in staatschen dienst getreden en 23 Jan. 1786 aangesteld als majoor in het regiment
van Mönster; doch zijn groot- (1691-1746) en overgrootvader (overl. 1732) waren
predikant geweest bij de Hervormde gemeende te Maurik en te Wijk bij Duurstede,
beiden leden van de classis van Tiel.
Op tienjarigen leeftijd, 20 April 1775, trad Chassé in dienst als cadet in het regiment
van Mönster, waarbij zijn vader kapitein was. Na tijdens den engelschen oorlog in
1781, 82 en 83 aan de zuidhollandsche kust gelegerd te zijn, hadden de zich meer
en meer verbreidende vrijheidsbeginselen zoodanigen indruk op hem gemaakt, dat
hij meende, niet langer in het staatsche leger te kunnen blijven, op verzoek 13
October 1784 (1786?) zijn ontslag verkreeg en zijn diensten aan de Staten van
Holland aanbood. In het legertje der Patriotten werd hij 24 Juni 1787 tot kapitein
aangesteld, in welken rang hij, toen de Pruisen ons land waren binnengerukt, deel
uitmaakte van de bezetting van Muiden en Weesp, en aan de korte verdediging dier
sterkten moet hebben medegewerkt.
Toen de Patriotten het onderspit hadden gedolven, week Chassé uit naar Frankrijk,
waar hij eveneens in militairen dienst trad, 10 Juli 1788 tot luitenant, 8 Aug. 1792
tot kapitein werd aangesteld bij de Légion franche étrangère, die in Febr. 1793,
onder het opperbevel van den chef de la légion, I.I. Masheck, was samengesteld
uit 4 bataljons infanterie, 3 comp. artillerie, 4 escadrons jagers te paard en één
bataljon jagers te voet, waarvan hij de 1e compagnie aanvoerde. Deze légion heeft
deel uitgemaakt van de fransche krijgsmacht, waarmede Dumouriez in 1792 eerst
de oostenrijksche Nederlanden veroverde en in Februari 1793 den inval deed in de
Republiek der Vereenigde Nederlanden, om te trachten, die door een plotselingen
overtocht over den Moerdijk, als bij verrassing te bezetten. Die toeleg mislukte;
Dumouriez liep naar den vijand over (5 April 1793); de Franschen trokken uit onze
Republiek terug en werden in den herfst van dit jaar zelfs gedwongen de
oostenrijksche Nederlanden te ontruimen.
Ten gevolge van een reorganisatie van het fransche leger werd Chassé, na zijn
bevordering tot luitenant-kolonel (14 Nov. 1794), commandant van het 3e bataljon
lichte troepen, ingedeeld bij de brigade van generaal Daendels, behoorende tot het
6e korps (generaal Delmas) van het Noorder leger, waarmede Pichegru in 1794
eerst de oostenrijksche Nederlanden heroverde en daarna onze Republiek bezette.
Hij zal dus met Daendels tegenwoordig zijn geweest bij de insluiting en verovering
van 's Hertogenbosch (9 Oct. 1794), bij de insluiting van Heusden, bij den overtocht
over de Maas en de bezetting van Bommel (27 Dec. 1794) en met dien generaal
zijn medegetrokken naar Utrecht en Amsterdam.
Toen het stadhouderlijk bestuur gevallen was, was er voor Chassé geen reden
meer om in het fransche leger te blijven dienen en ging hij in zijn rang van
luitenant-kolonel over in het nieuw gevormde bataafsche leger, waar hij het bevel
ontving over het 2e bataljon jagers (8 Juli 1795). In het volgende jaar (Juni 1796)
maakte hij met zijn bataljon deel uit van de bataafsche legerafdeeling, die onder
Daendels naar Dusseldorf werd gezonden ter ondersteuning van Kléber, in 1797 is
hij ingescheept geweest ter deelneming aan den voorgenomen toch naar lerland,
en in 1799 heeft hij, ingedeeld bij de divisie-Daendels, alle gevechten
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medegemaakt in Noord-Holland tegen de Engelschen en Russen. In het volgende
jaar, bij den veldtocht aan den Main, was het 2e bataljon jagers ingedeeld bij de 1e
brigade (gen.-maj. Bruce) van de bataafsche divisie-Dumonceau, die onder het
opperbevel van generaal Augereau den linker vleugel van het Rijnleger (onder
Moreau) zou dekken. Na den terugkeer der bataafsche divisie in April 1801, kwam
Chassé eerst in Arnhem, daarna in Kampen in garnizoen.
Nadat 18 Mei 1803 Engeland weder den oorlog aan Frankrijk had verklaard, werd
het 2e bataljon jagers aan de hollandsche kust gelegerd. In Juni van dit jaar werd
Chassé tot kolonel bevorderd, waarna hij, bij voorkomende gelegenheden, optrad
als commandant van eenige vereenigde bataljons jagers. Zoo in 1803, toen weder
een bataafsche legerafdeeling werd samengesteld met het oog op een door den
eersten consul voorgenomen landing in Engeland (25 Nov. 1803). Voor zooveel is
kunnen worden nagegaan, zijn de jagers aan de hollandsche kust gebleven, toen
generaal Marmont, die in het begin van Maart 1804 als opperbevelhebber ook van
het bataafsche leger was opgetreden, van Juli tot October van dit jaar, en het volgend
jaar opnieuw, door een groot deel van de fransche en bataafsche troepen bij Zeist
een kamp deed betrekken. In ditzelfde jaar 1805 werden door Napoleon uitgebreide
maatregelen getroffen als voorbereiding tot den overtocht van een sterk leger naar
het britsche eiland. Ook een bataafsche legerafdeeling werd bestemd (besluit van
den Raadpensionaris van 9 Juli 1805) daaraan deel te nemen, waartoe o.a. twee
bataljons jagers werden aangewezen onder bevel van Chassé. Tegen het eind van
Juli scheen alles gereed. Het kamp bij Zeist werd plotseling opgebroken; de troepen
marcheerden naar den Helder, om ingescheept te worden; in de laatste dagen van
Augustus was alles aan boord; doch reeds 23 Augustus was aan Marmont het bevel
afgezonden, alle voorzorgen te treffen tot onmiddellijke ontscheping en dan
onmiddellijk op marsch te gaan maar Maintz. De militair-politieke toestand in Europa
was plotseling geheel gekeerd door de toebereidselen van Rusland en Oostenrijk
tot een nieuwen strijd en het doen oprukken hunner troepen in westelijke richting.
Weinige dagen, nadat de inscheping aan den Helder geheel voltooid was, werd het
fransch-bataafsche legerkorps ontscheept en marcheerde het in snelle marschen
naar den Donau. Den 11en September is het hoofdkwartier der bataafsche divisie
te Nijmegen; in het laatst dier maand was Chassé reeds te Maintz. Aan de groote
krijgsbedrijven in dien veldtocht heeft Marmont's korps niet deelgenomen; in Maart
1806 zijn de bataafsche troepen weder in het vaderland terug. Chassé kwam met
zijn jagers in garnizoen te Breda. 6 October 1806 werd hij door koning Lodewijk
Napoleon tot generaal-majoor benoemd, waarna hij eenigen tijd onder diens
commando diende in het zgn. Noorder-leger; het volgende jaar onder Dumonceau
in Oldenburg en Oost-Friesland, mede tot het bewaken der kusten aan de Elbe en
Wezer.
In 1808 werd hem een zelfstandig commando opgedragen, waarin hij zijn naam
als krachtig en beleidvol aanvoerder gevestigd heeft. Den 17en Augustus van dit
jaar gelastte Napoleon aan zijn broeder, den koning van Holland, om onmiddellijk
een uit de verschillende wapensoorten bestaande brigade ter ondersteuning der
fransche troepen naar Spanje te doen trekken. Onder bevel
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van Chassé werd zij samengesteld uit het 1e bat. van het 2e regt. van linie (luit.-kol.
A.W. Storm de Grave), het 2e bat. 4e reg. (luit.-kol. C.L. von Pfaffenrath), beide
bataljons aangevoerd door kol. A. Lycklama à Nyeholt, het 3e reg. huzaren (kol.
P.F. van Goes), de 3e comp. rijdende artillerie (kap. H.R. Trip), waarhij een
trein-compagnie, beide onder bevel van majoor F.T.C. Steinmetz (die in 1809 bij
Talavera de la Reyna sneuvelde) en een comp. mineurs en sappeurs (kap. Lambert).
Aan het hoofd van den geneeskundigen dienst stond de verdienstelijke
chirurgijn-majoor Sebel. Reeds den 4en Sept. marcheerde de brigade van
Bergen-op-Zoom af, en den 30en October (niet 30 Sept. zooals abusievelijk in het
artikel A.W. Storm de Grave in kolom 824, deel V is blijven staan) kwam zij over
Antwerpen, Gent, Amiëns, Atrecht, Doulens, St. Cloud, Chartres, lc Mans, Saumur,
Niort, Bordeaux, Bayonne, St. Jean de Luz en Tolosa voor Durango aan, waar zij
onder het opperbevel kwam van maarschalk Lefebvre, hertog van Dantzig. Reeds
den volgenden dag bestormde de bataafsche brigade in een scherp gevecht de
rotsen vóór Zornosa (ten zuiden van Bilbao), van waaruit de spanjaarden werden
teruggedreven. Aan Chassé en vier zijner onderhebbende officieren werd ten gevolge
van dit wapenfeit het legioen van eer toegekend.
Het legerkorps van maarschalk Lefebvre was samengesteld uit de divisiën
Sebastiani, Villatte en Leval. De brigade Chassé werd aan laatstgenoemde divisie
toegewezen, waarbij voorts hessische en badensche troepen waren ingedeeld, ten
gevolge waarvan zij in vele verhalen onder den naam van ‘de duitsche divisie’
voorkomt. De verdere bijzonderheden van dezen voor Chassé en zijn Hollanders
zoo roemrijken veldtocht kunnen hier niet worden vermeld en zijn in de meer
uitgebreide werken te vinden. Alleen zij hier aangeteekend, dat overal, waar Chassé
is opgetreden (o.a. in de gevechten bij Mesa de Ibor, Talavera de la Reyna,
Almonacid, Medellin, Ocana) hij de hooge tevredenheid en de achting van zijn chefs
wegdroeg en dat hij het volle vertrouwen wist te verwerven van zijn ondergeschikten.
Afgescheiden van de leiding zijner troepen, werd hij den 9en November 1808 door
Lefebvre tot gouverneur van Biscaye, den 20en Maart 1809 door Victor tot
gouverneur van Estremadura, den 5en Juni 1811 door Soult tot gouverneur van de
provincie Jaen benoemd, terwijl hij in het gevecht van Ocana (19 Nov. 1809), ten
gevolge van de verwonding van generaal Leval, het bevel over diens divisie moest
overnemen.
Na de inlijving van het koninkrijk Holland in het fransche keizerrijk ging Chassé hoewel het hem veel kostte - in franschen dienst over. De afzonderlijke hollandsche
brigade werd ontbonden en de afdeelingen over de fransche troepen verdeeld.
Eigenlijk bestond er toen al geen afzonderlijke brigade meer; in het eerste jaar van
haar verblijf in Spanje had zij reeds 1000 man en 500 paarden verloren, en de
onderdeelen waren vrijwel verstrooid. Aan Chassé, die reeds van Lodewijk Napoleon
den titel van baron had ontvangen, en 30 Juni 1811 door den keizer tot baron de
l'Empire werd verheven, werd het burgerlijk en militair bestuur van de provincie la
Mancha met hoofdkwartier Almagro (ten noorden van de Sierra Morena) opgedragen.
De toestand van het fransche leger in Spanje was intusschen, ten gevolge van den
volksopstand, steeds hachelijker geworden. Soult was met een niet onaanzienlijk
deel ervan naar Duitschland ontboden en zijn opvolger werd
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door de spaansche benden, ondersteund door het engelsche leger onder Wellington,
steeds meer noordwaarts teruggedrongen. In 1812 werd Chassé aan het hoofd
gesteld eener fransche brigade der divisie-d'Armagnac, behoorende tot het korps
van generaal d'Erlon. Ten gevolge van de beslissende nederlaag bij Vittoria (21 Juli
1813) moest het fransche leger Spanje ontruimen en zich tot de verdediging van
de fransche grens bepalen. In de 2e helft van Januari 1814 gekantonneerd in de
omstreken van Agen, ontving Chassé bevel, zich met zijn brigade (±2850 man)
bijhet fransche hoofdleger aan te sluiten. Den 20en Januari vertrok hij van Agen,
en den 13en Februari kwam hij, zijn troepen grootendeels op wagens vervoerende,
over Montauban, Cahors, Limoges, Chateauroux, Orleans en Melun te Nangis aan,
waarna hij den 27en van die maand kon deelnemen aan het gevecht bij Bar sur
Aube. Na den hevigen strijd bij Arcis dur Aube (21 Maart 1814), ten gevolge waarvan
Napoleon met het hoofdleger terugtrok, werd aan Chassé opgedragen, om met drie
brigades de open stad Arcis te verdedigen, van welke taak hij zich tegen een
vijandelijke overmacht van 60.000 Oostenrijkers, Pruisen en Russen weder zoodanig
kweet, dat hij door maarschalk Oudinot voor de tweede maal werd voorgedragen
tot de benoeming van commandeur van het legioen van eer. Hier was het, dat
Chassé, door persoonlijk, nadat twee tamboers in zijn onmiddellijke nabijheid
getroffen waren, alarm te slaan, de troepen, die reeds den terugtocht hadden
aanvaard, deed terugkeeren, toen hij te midden van het strijdgewoel bevel ontving,
om nog tot den volgenden dag stand te houden. Chassé's laatste opdracht in
franschen dienst was om, als het ware, het laatste schild te zijn van den Keizer
tegen de opdringende vijanden. Den 3en April ontving hij van Oudinot bevel, om
stelling te nemen te Sens (aan de Yonne) tot dekking van den terugtocht van diens
legerkorps. Een week daarna (10 April) deed Napoleon afstand van den troon.
Nadat hij zich verzekerd had, door den Souvereinen Vorst in den dienst van het
nieuwe Rijk der Nederlanden in zijn rang te worden opgenomen, vroeg en verkreeg
Chassé zijn ontslag uit den franschen dienst (6 Oct. 1814), waarbij hem, met vele
bewijzen van hoogachting van de zijde zijner chefs en wapenbroeders, door Lodewijk
XVIII de rang van luitenant-generaal werd toegekend. Als generaal-majoor werd hij
22 Januari 1815 opgenomen in het nederlandsche leger, en den 21en April d.a.v.
tot luitenant-generaal bevorderd.
Juni 1815 vindt Chassé, bij den hernieuwden strijd der Bondgenooten tegen den
uit Elba teruggekeerden keizer, aan het hoofd van de 3e nederlandsche divisie,
ingedeeld bij het 1e legerkorps (onder bevel van den Prins van Oranje) van het
engelsch-nederlandsche leger, onder het opperbevel van lord Wellington. Zijn jonge
soldaten had hij in betrekkelijk korten tijd zoodanig doen oefenen, dat hij op het
slagveld van Waterloo zijn beide brigades (Detmers en d'Aubremé) tegen het einde
van den slag met gevelde bajonet ten aanval heeft gevoerd tegen de oprukkende
moyenne garde van Napoleon, waardoor deze tot staan werd gebracht, strijdende
terugtrok, en in dien terugtocht in de algemeene verwarring werd medegesleept.
Die aanvallende beweging van Chassé's divisie, westwaarts van den weg van
Brussel naar Genappe, niet ver van de pachthoeve la Haye Sainte, tegen 8 uur 's
avonds ondernomen, heeft krachtig tot de beslissing van den strijd op dit gedeelte
van het slagveld medegewerkt.
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Ten gevolge van de verwonding van den Prins van Oranje bij Waterloo, heeft Chassé
als oudste der nederlandsche generaals, bij het oprukken van het
engelsch-nederlandsche leger naar Parijs, tijdelijk het bevel gevoerd over de
nederlandsche troepen, die met Wellington daarheen trokken. Den 1en Juli betrok
hij kwartier te le Bourget; 7 Juli marcheerde ook de nederlandsche korpsen langs
de boulevards en de groote laan van deChamps Elysées naar Passy en het Bois
de Boulogne. 16 Juli kwam de Prins van Oranje, hersteld van zijn wond, te Parijs
aan en nam hij het bevel weder op zich. Den 30en Juli d.a.v. had op den straatweg
van Parijs naar Pontoise, tusschen St. Denis en Epinay de militaire plechtigheid
plaats, waarbij voor de eerste maal de kroonprins persoonlijk het bij de wet van 30
April 1815 ingestelde eereteeken van de Militaire Willemsorde uitreikte aan hen, die
zich in de slagen van Quatre-Bras en Waterloo die onderscheiding hadden waardig
gemaakt. Onder hen behoorde Chassé, die tot commandeur en zijn beide brigadecommandanten, die tot ridder van de 3e klasse door den Koning waren benoemd.
Omstreeks half December waren de nederlandsche troepen in het vaderland
teruggekeerd. Na de demobilisatie van het veldleger en de nieuwe organisatie van
het leger op voet van vrede werd de infanterie bij Kon. Besl. van 27 Februari 1817
in vijf divisiën ingedeeld. Het bevel over de 2e divisie (hoofdkwartier Leuven) werd
aan Chassé opgedragen. In het laatst van December 1818 werd evenwel het divisieen brigade-verband bij de infanterie opgeheven; doch aan het overlijden van generaal
van der Plaat (15 Febr. 1819) werd in diens plaats aan Chassé het bevel over het
4e Generale Militaire Commando opgedragen, met hoofdkwartier Antwerpen.
Het waarnemen van dit commando tijdens den belgischen opstand heeft hem
door het bombardement van Antwerpen (27 October 1830) en de verdediging van
de Citadel (30 November-23 December 1832) in de volksovertuiging van die dagen
tot nationalen held verheven; doch twintig en meer jaren daarna hebben verschillende
militaire schrijvers van naam, voornamelijk op grond van berichten van
geloofwaardige ooggetuigen, op meer of min scherpe wijze den staf gebroken over
het in beide gelegenheden betoonde beleid van den nederlandschen
opperbevelhebber in de Scheldestad. Tegenover zijn energiek verleden wordt hij
dan, ter verontschuldiging, als oud en afgeleefd voorgesteld, waardoor het naar
behooren waarnemen van die betrekking zijn krachten verre zou zijn te boven
gegaan! De vraag mag worden gesteld, of in die beoordeelingen niet meermalen,
vooral in die betrekkelijk het optreden vóór het bombardement, de zuiver militaire
critiek te veel den boventoon heeft gevoerd, en daarbij te weinig gelet is op de
politieke overwegingen, die een ‘Opperbevelhebber’ in dergelijke hoogst moeilijke
omstandigheden, als waarin Chassé toen geplaatst was, stellig moet doen gelden.
Plaatsruimte belet natuurlijk, om hierover een uitgebreid betoog te leveren. Toch
mag hier op enkele punten gewezen worden. Oud en afgeleefd! Chassé was in
1830 65 jaar en is eerst 19 jaren later overleden in het volle bezit zijner
geestvermogens. Hij heeft bij de overgave van de Citadel in 1832 het lot zijner
ondergeschikten willen deelen, is mede in krijgsgevangenschap naar Frankrijk
gevoerd. In 1833 teruggekeerd, werd hij na den dood van generaal Wildeman in
het begin van 1834 belast met het opperbevel over Breda, toen een in staat van
beleg verkeerende vesting in voorste
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linie. Dit commando is hij tot 1839, toen de staat van beleg werd opgeheven, blijven
voeren, waarna de Koning hem nog tot lid van de Eerste Kamer benoemde. Dat
Chassé zich moeilijk kon bewegen, kan hem toch bezwaarlijk verweten worden, als
men in zijn stamboek kan lezen: ‘1814 (27 Febr.) eene sterke kneuzing aan de linker
dij bekomen in de bataille bij Bar sur Aube’, en ‘21 Maart eene zware kneuzing in
den rug bekomen bij Arcis sur Aube’. Ook het voortdurend verblijf in zijn kazemat
tijdens het bombardement van de Citadel is als bewijs voor zijn afgeleefdheid
aangevoerd. Kolonel Denfert Rochereau, die in 1870/71 de vesting Belfort voor
Frankrijk behouden heeft en toen 10 jaar jonger was dan Chassé in 1832, heeft
evenzoo gehandeld volgens den regel, dat een opperbevelhebber in een belegerde
plaats zich evenmin mag blootgeven als die van een leger te velde. Un général vaut
une armée.
Chassé had in 1830 de vesting Antwerpen in staat van beleg moeten stellen, zoo
wordt door zijn bestrijders beweerd. In Het leven van generaal Frederik van Gagern,
leest men (bl. 352): ‘Meermalen had Chassé de stad in staat van beleg willen
verklaren Doch de Prins van Oranje verzocht en drong hem om dit niet te doen; het
zou de inwoners verbitteren en dan ware alles verloren.’ Hiermede betreden wij
geheel het politieke terrein. Geheel in denzelfden geest uit zich de majoor van den
Generalen staf von Gagern, die erbij tegenwoordig was, toen Chassé eindelijk, op
herhaalden aandrang van den hertog van Saksen-Weimar, zijn hem bijna
afgedwongen toestemming tot den aanvang van het bombardement van de stad
had gegeven (a.w. bl. 368): ‘Ik begreep zeer goed, dat door het verbreken van den
wapenstilstand (door de opstandelingen), het bombardement, uit een militair oogpunt,
geregtvaardigd was; maar ik betreurde eene gebeurtenis, die de scheuring van
Holland en België schier onherstelbaar maken moest.’
In Chassé's opdracht voor de verdediging van de Citadel in 1832 stond bepaaldelijk
uitgedrukt, dat de Koning verlangde, dat die niet tot het uiterste moest worden
volgehouden. Wanneer men nu in aanmerking neemt, dat, ongeacht het aantal
kleine projectielen uit Coehoorn-mortieren enz., op of in de Citadel zijn afgegeven
of geworpen 27000 volkogels, 17000 granaten, en 20.000 bommen (per 24 uur
ongeveer 3500 projectielen); dat ‘het inwendige der Citadel geleek een modderpoel
vol gaten en kuilen, zoodat het vervoer van munitie en levensmiddelen uiterst moeilijk
was, ook het groote hospitaal reeds veel had geleden en dreigde in te storten’ (gen.
Booms); dat in den raad van defensie met algemeene stemmen tot hetaanknoopen
van onderhandelingen is besloten, ja dat de Koning vooraf met de voorwaarden van
overgaaf is in kennis gesteld, dan is het haast onbegrijpelijk - al hebbe men dan
ook op eenige minder goede maatregelen de aandacht weten te vestigen - dat, ook
naar aanleiding van deze krijgshandeling, aan den bevelhebber der Citadel zwakte,
of zelfs onbekwaamheid is ten laste gelegd. De tegenstander is billijker geweest.
Maarschalk Gérard schreef, na de hem overgegeven Cidadel in oogenschouw te
hebben genomen, aan den franschen minister van oorlog: ‘Il est impossible de
reproduire le spectacle de destruction qu'offre maintenant cette place. Tous ses
batiments sont entièrement ruinés, et les débris qui sont encore debout, criblés par
les traces de nos bombes et de nos boulets. Cette dévastation fait le plus grand
éloge du général et de la garnison qui ont résisté à notre attaque; je n'ai pu me
dispenser d'exprimer
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au commandant de la citadelle l'estime que doit lui concilier de la part de tous les
militaires, une défense aussi honorable.’
Chassé is een der laatste nederlandsche groote militaire figuren geweest uit de
eerste helft der 19e eeuw, die zijn soldaten ter overwinning wist te voeren, maar
ook, hoewel de strengste krijgstucht handhavende, de grootste zorg voor hen droeg
en ook de bewoners van het vijandelijk land zooveel mogelijk spaarde. Zijn
ondergeschikten hebben hem niet alleen den bijnaam van Generaal Bajonet, maar
ook den eernaam van Papa Chassé toegekend.
Hij is tweemaal gehuwd geweest: in Nov. 1786 te Drumpt met J o h a n n a
A d r i a n a v a n N i e u w e n h o v e n (zuster van den gemaal zijner oudste zuster),
van wie hij vóór 18 Dec. 1795 gescheiden is; in April 1796 te Bourbourg (bij
Duinkerken) met E l i s a b e t h I r i s h , geb. te Deal (Engeland) 21 Dec. 1769, overl.
in 1832 te Rotterdam, weduwe van Michel Stephenson, van wie hij eveneens
gescheiden is in 1816. Zij had twee voorzonen, van welke één den veldtocht in
Spanje heeft medegemaakt, een W. I r i s h S t e p h e n s o n is van 1858-1892
officier van de artillerie in het nederlandsche leger geweest en in den rang van
luitenant-kolonel gepensionneerd; zij schonk ook een zoon aan Chassé, van wien
deze niet veel genoegen beleefd heeft; hij is naar Indië getrokken en moet vóór
1834 in een storm op zee het leven hebben verloren.
Zijn portret is gegraveerd door J.P. de Lange en F.B. Waanders; gelithografeerd
door C. Bentinck, P. Barbiers jr., J. van Gent, C.C.A. Last, J. Soeterik, J.B. Madon,
J. Sartor, Desguerrois & Co., J.H. Hoffmeister, Steuerwald & Co., B.R. Julien, M.
Dessaur e.a.
Zie: Alg. Ned. Familieblad 1900, 42 v.v., De generaal Chassé en zijn geslacht
door J a c . A n s p a c h , aangevuld in Alg. Ned. Familieblad 1903 kol. 468 en 469
door W. W i j n a e n d t s v a n R e s a n d t ; W.J. d e l C a m p o , genaamd C a m p ,
Het leven en de krijgsbedrijven van David Hendrikus baron Chassé ('s Hertogenbosch
1849); B o s s c h a , Neerlands heldendaden te land (Leeuwarden 1875) Alph. Reg.;
J.W. v a n S y p e s t e i j n , Gesch. van het Regiment Hollandsche Hussaren, ('s
Grav. 1849) 54, 63, 216-224; F.H.A. S a b r o n , De Oorlog van 1794-95 (Breda
1893) II, 136; K r a y e n h o f f , Geschiedk. Beschr. van den Oortog op het
grondgebied der Bat. Republiek in 1799 (Nijmegen 1832) 219; l. M e n d e l s , Herman
Willem Daendels ('s Grav. 1890), Bijlagen, 144; E. von L ö b e n S e l s , Bijdragen
tot de gesch. van Napoleon Bonaparte ('s Grav. 1839) I, 318 v.v.; A.J.P. S t o r m
d e G r a v e , Mijne herinneringen uit den Spaanschen veldtocht gedurende de jaren
1808 en 1809 (Amst. 1820) 2, 8, 10, 67, 72, 76, 80, 81, 104, 195, 199, 203, 214,
215, 221, 240, 248, 249, 272; E l i s e L a g r a n g e , Les frères Lourillard-Fallot,
Souvenirs de deux officiers du temps de l'Empire (Bruxelles 1904), 53-78; N. v a n
E s , Het Historisch Museum van het Korps Rijdende Artillerie (Arnhem, G.J. Thieme,
niet in den handel) III, 89-112, IV, 31-85; H.T. C o l e n b r a n d e r , Gedenkstukken
X, I, X, II, X, III, X. IV, X, V, Register van personen; F. d e B a s , Prins Frederik en
zijn tijd III 2; F. d e B a s et I. d e t'S e r c l a e s d e W o m m e r s o n , La campagne
de 1815 aux Pays Bas (Bruxelles 1909), index alphabétique; Militaire Spectator
1910-1912, Polemiek tusschen generaal de Bas en mij over: ‘De order van den
Prins van Oranje aan Chassé uit St. Symphorien in den
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vroegen morgen van den 15en Juni 1815’; J.K.H. d e R o o v a n A l d e r w e r e l t ,
Geschievan het Zevende Regement Infanterie (Arnhem 1857), 163 v.v.; Beoordeeling
van dit werk in Krijgs- en Geschiedkundige Geschriften van W.J. K n o o p (Schiedam
1862) IV, 115; H. v o n G a g e r n , Het leven van den generaal Frederik van Gagern,
naar het Hoogd. door C.C.E. d' E n g e l b r o n n e r (Amst. 1858) I, 352-369; I.W.
T(h e m m e n ), Relation du siège de la Citadelle d' Anvers par l'armée française
(Bruxelles 1833); J.C.C. d e n B e e r P o o r t u g a e l , 1831, De Tiendaagsche
Veldtocht ('s Grav. 1906), 30-39; Militaire Gids 1890, 1-28: P.G. B o o m s , Eene
herinnering aan de Citadel van Antwerpen van Fransche zijde; W.J. K n o o p , Seelig
op de Citadel van Antwerpen in Krijgs- en Gesch. Geschr. deel V en VI (Schiedam
1867); Dagboek van den luit. kolonel, chef van den staf op de Citadel van Antwerpen,
in Militaire Spectator 1863, 1, 65, 129, 197, 277, 323, 406, 482 en 517; D.H.
C h a s s é , Historisch verhaal van het beleg der Citadel van Antwerpen in de maand
December 1832 in Militaire Spectator 1863, bl. 674 en 736; De Notulen van den
Raad van Verdediging der Citadel van Antwerpen in Militaire Spectator 1866, bl.
616; M.D. graaf v a n S t i r u m , Eene opmerking naar aanleiding van een gedeelte
van Seelig's Journaal in Militaire Spectator 1868, 554; J.C. K o o p m a n , Zijner
Majesteits Zeemagt voor Antwerpen, 1830-1832 (Utrecht 1853), met Nadere
Bescheiden in Nieuwe (militaire) Spectator. 1853, 681-698.
Koolemans Beijnen

[Chastelein, Cornelis]
CHASTELEIN (Cornelis), geb. te Amsterdam 10 Aug. 1657, overl. te Batavia 28
Juni 1714, zoon van A n t h o n y (geb. te Nantes 1613) en van M a r i a N i c o l a i
(geb. te Dordrecht 1622). Zijn vader, in 1664 te Amsterdam overleden, had een
bloeienden handel gedreven te Nantes en daar ook langen tijd vertoefd; eenige
zijner kinderen zijn er nog geboren. Ook was hij bewindhebber geweest der O.I.C.,
wat zijn zoon, die, waarschijnlijk op aandrang van zijn tante, in dienst der
maatschappij trad, wel ten goede zal zijn gekomen. Hij voer in 1675 in den rang van
boekhouder met zijn beide zusters naar Java, werd daar in 1682 groot-winkelier of
hoofd van den grooten winkel (de lagere compagniesdienaren kregen een deel van
hun tractement aanvankelijk in natura uitbetaald), wat hij bleef tot 1691, toen hij tot
tweeden opperkoopman des kasteels werd aangesteld. Tijdens het
directeur-generaalschap van Willem van Outhoorn (dl. VI, kol. 1087) leefde hij liever
als ambteloos burger dan rechtstreeks te moeten staan onder een man, wiens
beginselen zoo weinig met de zijne strookten. Toen de tot G.-G. benoemde van
Outhoorn als zoodanig op 15 Aug. 1704 was afgetreden, werd hij reeds 18 Oct.
1704 tot raad extraord. van Indië benoemd, waarop 1 Nov. 1708 zijn aanstelling tot
ordin.-raad volgde, wat hij tot zijn dood gebleven is.
Hij is in vele opzichten een merkwaardig man geweest onder zijn tijdgenooten,
van wie hij zich door markante gunstige eigenschappen onderscheiden heeft. Vooral
als geestverwant in den kleinen kring dergenen, die tegenover de grove
exploitatie-politiek der Compagnie denkbeelden koesterden lijnrecht daarmee in
strijd, als verre schaduwen vooruitgeworpen door de ethische-koloniale richting op
de grens der 19de en onze eeuw. Joannes Camphuis (dl. VI kol. 262), Herbert de
Jager (dl. VII, kol. 654), Picter van Hoorn (zie dit deel), Rumphius (dl. III, kol. 104)
en Chastelein waren voorstanders der toepassing
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van vrijere beginselen omtrent handel en monopolie. Pieter van Hoorn had daarvan
reeds uiting gegeven in zijn ‘Advys (aan den G.G. Maetsuyker) wegens de
Nederlantse Colonie in dese Indische gewesten’. Chastelein drukte zijn daaraan
verwante gevoelens uit in zijne memorie Mijne gedagten ende eensame bedenkingen
over de zaken van Nederlands India (geëindigd in 1686 en in copie aanwezig in 's
Lands archief te Batavia), later gevolgd door Invallende gedachten ende
aenmerkingen over coloniën.... ende wat men jegenwoordig tot bevordering van
deselve vooreerst soude kunnen aenvangen te doen (1705), een niet overdreven,
kalm gesteld pleidooi tegen de merkantiele politiek der Compagnie. Hij beroept zich
daarin op Joan Maetsuyker (dl. VI, kol. 984), die meer vrijen handel en aanmoediging
van nederlandsche kolonisatie waarborgen voor den bloei der O.I.C. had genoemd.
In dit geschrift geeft hij o.a. nog een treffende schets van het belang der
sawah-cultuur en waarschuwt hij tegen het maken van gaga's of droge rijstvelden,
hetgeen hij ook zijn opgezetenen van Depok nadrukkelijk verbood. Ook doet hij er
zich in kennen als een voorstander van het aanplanten van katoen door de inlanders.
Doch ook als stichter van het bekende Depok, een soort 18de eeuwsch Liberia,
leeft de herinnering aan dezen philantroop voort. Dit groote land schonk hij nl. bij
testamentaire beschikking aan zijn vrijgelaten slaven en slavinnen met hun kinderen
en kleinkinderen. Practisch-nuttige voorschriften stelde hij tevens voor hen vast.
Die stichting, getuigend van zijn oprechten christelijken zin, bestaat nog ten huidigen
dage en telt nog ongeveer een 700 deelgerechtigden. Zijn vrijwillig otium als hoog
compagniesdienaar heeft hij besteed aan de exploitatie van zijn toen aangekochte
landerijen. Al behoorde Ch. tot de geldaristocratie van Batavia, toch dacht de eerlijke
Camphuis niet aan hem, toen deze zich zoo smalend uitliet over de ‘quade
handelingen en het vuyl bedrijf’ van zoovele Compagniesambtenaren, dat hij met
leede oogen moest aanzien. Als kind van bemiddelde ouders, gehuwd met een
vrouw, die een ruimen bruidsschat ten huwelijk bracht en vader van een zoon, die
voor één vijfde algemeen erfgenaam was van den ongehuwd gestorven landvoogd
Camphuys, stond een fortuin tot zijn beschikking, dat hem in staat stelde boven het
fort Noordwijk land te koopen (1695), allengs door hem uitgebreid (1704) en later
afgerond tot het zoo bekende Weltevreden. Hij werd er suikermolenaar en
amateur-koffieplanter. Ook Depok en Seringsin kwamen in zijn bezit. Die aankoop
was merkwaardig. Er waren na de verovering van Jacatra wel eens meer landen
uitgegeven, in leen of in eigendom, hetzij voor niets of tegen betaling. Dit betrof dan
echter onbewoonde landen dicht bij de stad. Chastelein verwierf echter gebied met
een gezeten bevolking en op een voor dien tijd verren afstand van het centrum.
Depok was weliswaar het eerst uitgegeven aan een Lucas Meur (15 Oct. 1695),
maar deze verkocht het hem reeds op 18 April 1696. Het niet minder bekende
Seringsin (tusschen Batavia en Buitenzorg nabij de halte Lenteng-Agoeng) kocht
hij aan op 15 Oct. 95. Op zijn geliefd Seringsin aan den linker oever der Tjiliwoeng
had hij zich een eenvoudig landhuis gebouwd. Het werd zijn tusculum in den tijd,
dat nog niemand zoo diep in het binnenland zijn tenten dorst op te slaan. Het was
daar, dat de schilder-wereldreiziger, Cornelis de Bruyn (dl. II, kol. 269) hem bezockt
en een teekening vervaardigde van zijn landelijke woning.
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Nog dient van Ch. vermeld te worden, dat hij na den dood van Isaac de Saint-Martin,
onder wiens hoede Rumphius' botanische geschriften waren geplaatst, de bezorging
van het bekende Herbarium amboinense op hoogst verdienstelijke wijze op zich
genomen heeft.
Omstreeks 1680 huwde hij C a t h a r i n a v a n Q u a l b e r g (of Q u a l b e r g e n ),
dochter van Cornelis (dl. II, kol. 1143), ordin. raad van Indië, en van H e n r i ë t t e
C h a s t e l e i n v a n R o c h e l l e . Q.'s eerste vrouw was geweest de in 1655
overleden M a r g a r e t h a d e W i t , dochter van J a c o b , gouverneur van Paliacate.
Bij een balische vrouw, L e o n o r a van Bali, en bij een landgenoote van deze, had
hij twee z.g. ‘mixtiese kinderen’, M a r i a e n C a t h a r i n a . De eerste werd de
echtgenoote van W o u t e r G i j g e r . Zijn eenige wettige zoon heette A n t h o n y ,
die zijn universeele erfgenaam werd op Depok en het land boven Noordwijk na,
welk laatste hij vermaakte aan zijn twee natuurlijke kinderen. De eene zuster van
Cornelis Chastelein, I d a , geb. te Amsterdam 1647, overl. 1708, huwde Febr. 1675
met J a n P a r v é van Rotterdam, geb. te Nantes 18 Juni 1643 (V o r s t e r m a n v.
O y e n , III, 3), zoon van R o c h u s en J a n n e t j e V o o r n e . Hij was toen kassier
van de generale ontvangst. Haar zuster M a g d a l e n a ofM a c h t e l t j e , geb. te
Nantes, werd Febr. 1668 de vrouw van D a n i ë l P a r v é , broer van Jan. Hij bracht
het tot directeur van Soerate. Na zijn dood (78) hertrouwde zij in 79 met M a r t e n
H u y s m a n , overl. als directeur van Bengalen. De tak Cornelis Chastelein is reeds
in 1715 door het spoedig overlijden van zijn zoon Anthony uitgestorven. Diens
echtgenoote A n n a , dochter van den lateren G.-G. Mattheus de Haan (dl. VI, kol.
657), huwde later met Mr. J o h a n F r a n ç o i s W i t t e uit Schoten. Bij zijn vertrek
naar patria verkocht hij het uitgestrekte landgoed Weltevreden (1733) aan Justinus
Vinck. Vervolgens kreeg het in 1749 als bezitter de G.-G. Jacob Mossel, die veel
tot de ontwikkeling van zijn eigendom heeft bijgedragen. Na diens overlijden kwam
het eenige jaren later (67) aan Petrus van der Parra (dl. VII, kol. 940). Zijn weduwe
hield het goed aan, tot eindelijk de G.-G. Pieter van Overstraten (dl. VII, kol. 937)
er de bezitter van werd (1797). Deze deed het deel benoorden de kali Lio aan het
gouvernement over tot vestiging van een kampement, terwijl tevens bepaald werd,
dat het overige met het landhuis door een nieuwen landvoogd voor denzelfden prijs
van den voorgaanden zou moeten overgenomen worden. Aldus is de stichting van
de legerplaats Weltevreden in zijn werk gegaan. Zij zou het centrum worden van
het grootsche nieuw Batavia, genaamd Weltevreden, toen de oude hoofdstad der
compagnie geheel in verval geraakt was. De geschiedenis van het land Bogor, door
van Imhoff herdoopt (1745) in Buitenzorg, loopt met die van Weltevreden eenigszins
parallel. Beide waren bestemd Java's schoonste plaatsen op hun grond te zien
verrijzen.
Ch.'s beeltenis komt voor in de Bruyn's onderstaand geschrift.
Zie: d e H a a n , Priangan I-III (Batavia (1910-12); B e u k h o f f , Nederl.
zendingstijdschrift VII, 1895; S c h u u r m a n s , Ned. Zendingstijdschr. IX, 1897;
E l i a s , Vroedschap v. Amsterd. I (Haarlem 1903); Rumphius' Gedenkboek (Uitg.
Kol. Mus. 1902); d e B r u y n , Reisen over Moskovië door Persië en Indië (Amst.
1711).
Bartelds

[Chaufepied, Samuel Daniël de]
CHAUFEPIE(D) (Samuel Daniël d e ) was de zoon van S a m u e l d e
C h a u f e p i e (d) eerst
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predikant te Coué in Poitou, daarna gevlucht naar Friesland (Balk) en M a r i e
Marbeuf de la Rimbaudière.
Hij was eerst predikant te IJperen, en werd in Jan. 1732 beroepen bij de waalsche
gemeente te Dordrecht. In 1762 werd hij onder toekenning van een jaarlijksche
toelage van ƒ 50 emeritus verklaard en overleed 25 Oct. 1766.
Hij huwde A n n e M a r i e d e R a q u e t ; zijn zoon is George Abraham (zie dl.
IV, kol. 416), die 2 Dec. 1738 als student te Leiden werd ingeschreven als
‘Dordracenus’ 18 jaar oud; blijkens het boven vermelde kan hij echter niet in
Dordrecht geboren zijn.
van Dalen

[Chavannes, de]
CHAVANNES (d e ), luitenant op het kasteel van Tabago, sneuvelde na dappere
verdediging onder commandeur Binchet 3 Maart 1677 bij den mislukten aanval der
Franschen op dat kasteel.
Zie: d e J o n g e , Zeewezen II, 717.
Blok

[Chedeville, Josef Michaël]
CHEDEVILLE (Josef Michaël), ook C h e z d e V i l l e geschreven, geb. te Mechelen
28 Sept. 1770 en aldaar overleden 18 Nov. 1847, werd te Antwerpen den 14en Juni
1794 tot priester gewijd, was hoogleeraar aan het Seminarie van Breda, van 1804
tot 1839 hoogleeraar en sinds 1812 tevens president aan het Seminarie Warmond.
Tenore praesentium lidem facimus - aldus Antonucci den 25en Maart 1839 aan
Gerving - Rdum Dnum J.M. Chedeville triginta quatuor annos cum medio prof. theol.
et insuper viginti septem annos praesidis munere in Seminario nostro Miss. Holl.
quod est in Warmond, diligentissime functum esse.
Chedeville behoorde in de eerste helft der 19e eeuw tot de meest invloedrijke
priesters van het hollandsche kerkdistrict; door den aartspriester ten Hulscher werd
hem de opleiding der toekomstige geestelijkheid toevertrouwd; door den aartspriester
Cramer werd hij aan het hoofd gesteld van het Seminarie; bij beide aarts-priesters
genoot Chedeville een onbeperkt vertrouwen; in de moeilijke lotgevallen, welke het
Seminarie heeft doorgemaakt, zoo in de eerste jaren van zijn bestaan als later onder
Keizer Napoleon en Koning Willem I, stond hij hen met zijn wijzen raad en
onbezweken toewijding trouw ter zijde. Om zijn kennis van personen en zaken,
betreffende het Hollandsche kerkdistrict, werd hij door den Vice-Superior Antonucci,
die ook enkele jaren aartspriester was, gekozen als gids en raadsman bij lastige
kerkelijke aangelegenheden. Bij de onderhandelingen, welke Capaccini voerde met
Koning Willem I over het bezetten der openstaande belgische bisschopszetels, werd
Chedeville als een der candidaten voorgedragen. Door zijn langdurig verblijf op het
Seminarie waren bijna alle priesters van het holl. kerkdistrict wetenschappelijk door
hem gevormd. Zijn leerlingen beminden hem als een vader, en vereerden hem als
een priester ‘van opregte vroomheid, strengelevenstucht en wonderbare
gelijkmoedigheid’. ‘II avait une excellente manière de donner des leçons et était
généralement respecté par les élèves et le clergé, qu'il connaissait à fond’, schrijft
van Vree.
Door het drijven van sommigen daartoe aangezet, nam hij op het einde van Maart
1839 ontslag als president, hetgeen hem op zeer eervolle wijze werd verleend. Het
Seminarie verstrekte hem een jaarlijksche lijfrente van 600 gulden.
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Na zijn ontslag werd hem door van Wijckerslooth huisvesting geboden in zijn
buiten verblijf Duinzigt onder Oegstgeest; later nam hij zijn intrek bij zijne zuster te
Mechelen. In zijn laatste beschikkingen werd het Seminarie Warmond mild bedacht.
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Zie: Bijdr. van Haarlem XLI, 142 enz.; De Katholiek, jg. 1874, 373 enz.; Bissch. OudArchief te Haarlem.
van der Loos

[Cheusses, Charles Emilius Henry de]
CHEUSSES (Charles Emilius Henry d e ), overl. te Paramaribo 1 Febr. 1734, zoon
van V i n c e n t G i d e o n H e n r y , markies d e C h e u s s e s , luit.-generaal en
kolonel van een regiment cavalerie in dienst van den koning van Denemarken, en
van M a r i a H e n r i ë t t e v a n A e r s s e n v a n S o m m e l s d i j c k , tweede
dochter van den op 1 Juli 1688 in Suriname vermoorden G.-G. Cornelis (dl. III, kol
10) en van 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 . Bij de stichting
der Geoctr. Sociëteit van Suriname, waarin de W.I.C., de stad Amsterdam en
genoemde Corn. v. Aerssen ieder voor ⅓ eigenaar waren, was in art. 6 van het
contract van 21 Mei 1683 hem toegezegd, dat zijn opvolgers bij voorkeur uit zijn
meerderjarige nakomelingen zouden gekozen worden. De oom van Ch.E.H. de
Cheusses, François, heer van Châtillon (dl. III, kol. 12), zoon van den contractant,
ofschoon in 1690 in Suriname aanwezig, wenschte voor de landvoogdij niet in
aanmerking te komen, zoodat eerst op 4 Oct. 1717 een afstammeling uit zijn geslacht
hiervoor in aanmerking kwam. Het was J o h a n d e M a h o n y , wiens moeder,
A n n a v a n A e r s s e n v a n W e r n h o u t , een zuster was van bovengenoemden
François. De Cheusses werd 26 Juli 1728 tot G.-G. benoemd. Bij zijn aankomst. 9
Nov. 28, aanvaardde hij het bewind als opvolger van Hendrik Temminck (dl. VII,
kol. 1208). Om de kolonie weerbaarder te maken tegen een aanval eener vreemde
mogendheid ter zee, werd tijdens zijn bestuur besloten, tot den aanleg van het fort
Nieuw-Amsterdam volgens het plan van den ingenieur Draak, aan de samenvloeiing
der Commewijne en Surinamerivier. Het zou echter tot 1747 duren, eer die sterkte
geheel voltooid was. Evenals Mahony stelde ook hij een poging in het werk om tot
een vrede met de boschnegers te geraken. In Maart 1731 werd daartoe een expeditie
uitgezonden onder luitenant Jacob François Reynet. Daar de vijand geen vertrouwen
stelde in de toen gedane beloften, bleef helaas het succes der goed bedoelde
onderhandeling uit. Intusschen strookte een dergelijke beëindiging van de nooit
ophoudende aanvallen der boschnegers geenszins met de meening van alle
kolonisten. Volgens J.J. Mauricius (dl. VI, kol. 849), zou de in 1731 mislukte aanslag
op het leven van den overigens bij allen beminden en gezienen de Ch. daaraan toe
te schrijven zijn.
Hij was gehuwd (17 Juli 1729) met de in de geschiedenis der cabale beruchte
weduwe van den G.-G. Hendrik Temminck, een geboren C h a r l o t t e E l i z a b e t h
v a n d e r L i t h , die de Ch. een dochter schonk H e n r i ë t t e M a r i e , geb. 26
Sept. 1731, overl. te Kassel 17 Maart 1762. Zij huwde P h i l i p H e n d r i k baron
v a n L i n d a u , kamerheer van den prins van Hessen-Kassel. Eén der dochters uit
dit huwelijk werd de echtgenoote aldaar (1774) van F. de Beaulieu - Marconnay.
De stiefdochter van Ch.E.H. de Ch., C a t h a r i n a E l e o n o r a T e m m i n c k bezat
met haar moeder de plantage Bergendaal, welke een aanval van weggcloopen
slaven te verduren had (28 Juni 1730).
Zie over hem en den volgende: v a n S y p e s t e y n , Mr. J.J. Mauritius, G.-G. van
Suriname ('s Gravenhage 1858); H a r t s i n c k , Beschrijving van Guiana (Amsterdam
1770); Tijdschrift West- Indië II.
Bartelds

[Cheusses, Jacob Alexander Henri de]
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CHEUSSES (Jacob Alexander Henri d e ), broer en behuwd-stiefzoon van den
voorgaande, overl. te Paramaribo 25 Jan. 1735. Terstond na
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het bekend worden in patria van het overlijden zijns broers viel op hem de keus tot
G.-G. Hij was toen kapitein der infanterie in het regiment van Thouars. Den 14den
Dec. 1734 aanvaardde hij het bewind, dat slechts enkele weken geduurd heeft, daar
een hevige aanval van dysenterie, waartegen toen nog geen afdoend geneesmiddel
bekend was en waartegen de plantkundige, Isaak Eliazer Augar, door hem uit Europa
als zijn lijfarts meegenomen, geheel machteloos stond, hem ten grave sleepte. Als
gouverneur heeft hij nog den eersten steen gelegd van het fort Nieuw-Amsterdam.
Te Paramaribo huwde hij C a t h a r i n a E l e o n o r a T e m m i n c k , dochter van
H e n d r i k , een zijner voorgangers, en van M a c h t e l d v a n W o u w . Uit dit
huwelijk sproot, na den dood haars vaders, een dochter J a c o m i n a
A l e x a n d r i n a H e n d r i k a , gehuwd met J a n graaf v a n S p a r r e .
Bartelds

[Christoffel]
CHRISTOFFEL, paltsgraaf, hertog in Beieren, derde zoon van F r e d e r i k III,
keurvorst van de Paltz, en M a r i a v a n B r a n d e n b u r g , geb. 1551, nam deel
aan den veldtocht van prins Willem I in 1572 en aan dien van graaf Lodewijk van
Nassau naar de Maas in 1574, bij wien hij duitsche hulptroepen aanvoerde en zelf,
wegens zijn rang als vorstenzoon. in naam opperbevelhebber was. Hij sneuvelde
met Lodewijk en Hendrik van Nassau 14 April 1574, in den slag op de Mookerheide.
Zie: B l o k , Lodewijk van Nassau, 111 vlg.
Blok

[Christoffel, Bernard]
CHRISTOFFEL BERNARD, graaf van Bentheim, tweede zoon van E r n s t
W i l h e l m en G e r t r u d v a n Z e l s t , geb. 31 Dec. 1664. In 1679 als vrijwillig
adelborst in nederlandschen zeedienst getreden, werd hij 1686 luitenant en
vervolgens kapitein bij de Admiraliteit van Amsterdam. Hij nam als zoodanig deel
aan den slag bij la Hogue (Juli 1692) en diende 1694 en 1696 in de Middellandsche
Zee onder Almonde, 1697 bij de expeditie naar West-Indië onder kapitein van Zyll,
als bevelhebber van de Leyden, waarop hij in Oct. 1697 bij Cartagena stierf aan
een epidemische ziekte, die velen van het scheepsvolk deed sterven.
Zie: d e J o n g e , Zeewezen III, 14, 425, 513 vlg.
Blok

[Cicogna, Alexander]
CICOGNA (Alexander) wordt vermeld 1586-99, broeder van Joannes Andreas (die
volgt), was kapitein eener compagnie voetknechten, sergeant-majoor en
wachtmeester der stad Roermond. 8 Juli 1586 nam hij de compagnie over van den
kapitein Ferdinand de Cortenbach; 18 April 1589 trok hij uit met zijn compagnie en
de burgercompagnie van Roermond om deel te nemen aan de belegering van
Blijenbeek, dat zich 24 Juni overgaf. 18 Aug. 1593 deed hij een reis naar Italië en
19 Jan. 1599 reisde hij af naar Brussel. Hij was gehuwd met eene F r a n c i s c a ,
waarvan een dochter F r a n c i s c a , gedoopt te Roermond 14 Febr. 1593. Een steen
rechtop in den muur der minderbroederskerk te Roermond gemetseld, herinnert
aan een kind van hem, J o a n n e s W i l h e l m u s genaamd, hetwelk 28 Juni 1592
op vierjarigen leeftijd overleed; deze steen valt op door zijn eigenaardigen vorm.
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Zie: Kroniek der stad Roermond (1562-1638). door Jan van Rijckenroy, uitgegeven
door F r . N e t t e s h e i m in Publ. de la soc. hist. et arch. dans le duché de Limbourg
(1873), 263-303; A.F. v a n B e u r d e n , De handelingen van den Magistraat der
stad Roermond (1596-1696) in Limburg's Jaarboek (1903), 24; d e z ., De familie
Cicogna te Roermond in hetz. (1916) 98-100.
Verzijl
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[Cicogna, Joannes Andreas]
CICOGNA (Joannes Andreas), zich ook schrijvende C i c o i g n e en C i g o i g n e ,
overl. te Roermond 25 Febr. 1598, was gesproten uit een italiaansch geslacht, dat
zetelde te Novara en dat 15 Juni 1554 in den gravenstand werd verheven. Lid van
het Verbond der Edelen maar later getuige tegen Hoorne in diens proces en sedert
aan de Spaansche zijde gebleven. Hij was 5 Mei 1582 als commissaris met zijn
collega de Merode, de gast der stad Roermond en wel bij gelegenheid van de
aankomst van den op 26 April 1582 door Parma nieuw benoemden gouverneur
dezer stad, Adriaan de Warlusel, ridder, superintendent, gouverneur en kapitein
van Roermond, de forten en de daar omliggende plaatsen. In 1584 kwam Cicogna
met den gouverneur in groot dispuut, welke zelfs den magistraat en verschillende
burgers van Roermond bij den gouverneur-generaal van ketterij beschuldigde.
Cicogna, die toen superintendent der contributiën was, protesteerde tegen deze
beschuldigingen door schrijven d.d. 25 Nov. 1584 vanuit Roermond; 1 Juli 1585
richtte hij een ordonnantie aan de ontvangers van de contributiën en de
licenten-meesters. 10 Febr. 1586 zelf door Parma tot gouverneur van Roermond
benoemd en aldaar aangekomen, vereerde de stad hem met 1½ aam wijn en met
2 zalmen. Verschillende missiven en brieven richtte hij aan den magistraat der stad
Roermond en ontving daarvan vele vereeringen o.a. toen hij acht dagen voor St.
Jan in 1586 de belegering van Venlo door Parma medemaakte, werd hij vereerd
met een aam wijn en twee zalmen; van het kamp voor Venlo uit richtte hij 18 Juni
en 6 Juli 1586 een schrijven aan de stad; 25 Sept. 1597 woonde hij in de
Swalmerstraat te Roermond in het huis van juffrouw van Baerle; 20 Febr. 1598 op
weg naar Brussel werd hij ernstig ongesteld. Na beraad zijner familie weder naar
Roermond teruggekeerd kwam hij aldaar den 22sten aan en overleed er 25 Febr.
tusschen 2 en 3 uren 's namiddags en werd er den 2en Maart 1598 met groote praal
in de Minderbroederskerk begraven. Hij was gehuwd met eene J o h a n n a ; zijn
zoon F r a n s A n d r e a s werd 7 Dec. 1592 te Roermond gedoopt.
Zie: Kroniek der stad Roermond (1592-1638) door Jan van Rijckenroy, uitgegeven
door F r . N e t t e s h e i m in Publ. de la soc. hist. et arch. dans le duché de Limbourg
(1873), 235-301; A.F. v a n B e u r d e n , De handelingen van den Magistraat der
stad Roermond (1596-1696) in Limburg's Jaarboek (1903), 12-23; d e z ., De familie
Cicogna te Roermond in hetz. (1916), 98-100.
Verzijl

[Civilis, Julius]
CIVILIS (Julius), aanzienlijk Bataaf, ons alleen bekend onder zijn romeinschen naam
(vroeger onjuist Claudius C. geheeten), verkregen bij zijn begiftiging met het
romeinsche burgerrecht. Wegens verzet tegen het romeinsche gezag onder Nero
(54-68 n. Chr.) op bevel van den romeinschen legaat Fontejus Capito gevankelijk
naar Rome gezonden, terwijl zijn broeder, Julius Paulus, gedood werd, keerde hij
onder keizer Galba (najaar 68) naar het eiland der Bataven terug, schijnbaar zich
onderwerpend aan het Romeinsche gezag. Gebruik makend van den strijd tusschen
de keizers Vitellius en Vespasianus (69), stelde hij zich op de zijde van den laatste
en veroorzaakte een opstand op zijn eiland, waarbij zich ook de Friezen en de
Kaninefaten aansloten benevens andere naburige germaansche en gallische
stammen. Hij viel de romeinsche legioenen van Hordeonius Flaccus, legaat van
Germania Supe-
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rior, met succes aan en versloeg ze aan den Beneden-Rijn, waarop hij ze in Castra
Vetera (bij Xanten) insloot, evenals in andere romeinsche vestingen aan den Rijn.
Verbonden met de eveneens opgestane Galliërs, gelukte het hem de eene vesting
na de andere te veroveren, ook Castra Vetera, waarna het romeinsche gezag aan
den Rijn ophield tot bij Mogontiacum (Mainz) toe. Vespasianus, de list van Civilis
en de zijnen doorziende, zond in het voorjaar van 70 een aanzienlijk leger onder
Gallus Annius en Petilius Cerialis (z. ald.) naar den Rijn. De laatste slaagde er in
den opstand te onderdrukken, drong Civilis weg uit Trier en naar het eiland der
Bataven, dat Civilis zelf moest verlaten, waarna hij over den IJsel vluchtte en zich
(eind Sept. 70) moest overgeven. Verder hooren wij niets meer van hem. Wij
vernemen, dat hij slechts één oog had en grooten invloed ontleende aan zijn
persoonlijkheid.
Zie: T a c i t u s , Historiae I, 59, IV, 13-79; V, 14-26.
Blok

[Claassen, Thymen]
CLAASSEN (Thymen) streed in het begin der 17de eeuw als bevelhebber tegen
de Duinkerkers.
Zie: d e J o n g e , Zeewezen I, 238.
Blok

[Claasz, Claas]
CLAASZ (Claas), gedurende de eerste helft van de 17de eeuw oudste van de
vlaamsche Doopsgezinde gemeente te Blokzijl. Hoewel vurig voorstander van den
doop der volwassenen, was hij tegenstander van den herdoop. Onder degenen die
zich in zijn dagen langzamerhand rekkelijker toonden ten aanzien van den ban, was
hij een der eersten. Meermalen heeft hij medegewerkt om tegenover elkander
staande partijen te verzoenen. In het bijzonder blijkt dit in 1631 uit zijn (later in druk
uitgegeven) ‘Propositie of Voorstelling’ (zie in dit deel onder Vincent de Hondt). De
laatstgenoemde behoorde met Pieter Jansz. Twisck (zie dl. V, kol. 979 v.; vgl.
Doopsgez. Bijdragen, 1876, blz. 38, aant. 1) en Jan Lues (zie dl. III, kol. 797-800)
wel tot zijn heftigste tegenstanders. Te Middelstum trad hij 18 Sept. 1628 den laatste
openlijk tegen. Zijn Bekentenisse van de voornaemste stucken des Christelijcken
Gheloofs, ende der Leere was een besliste, maar niettemin opbouwende verdediging
van de Doopsgezinden tegenover H. Faukelius, gereformeerd predikant te Middelburg
(zie dl. VI, kol. 507-509). Hij was mede-onderteekenaar van de overeenkomst van
vele Vlamingen te Dordrecht in 1632. Behalve de aangeduide en elders in dit werk
opgegeven geschriften gaf hij uit: Eenvuldige vertrouwinge, waer inne naectelijck
wt de H. Schrifture aengewesen wort dat Gods Gemeente niet op eeniger menschen
vroomheyt, oude gewoonten, traditien ofte lange belevingen, dan alleen op den
hoecsteen Christum syne heylsame teere, ende onberispelijck leven ghefondeert
staet (z. pl. [Amsterdam] 1610); Vreed's- Beletsel tusschen de Vlaemsche en
Vriesche Ghemeenten, aengewesen d.P.J. Twisck, beantwoordt en wederleyt,
waarachter: Copye eens briefs 13 Nov. 1613, dienende om niemant te veroordeelen
uit conclusien van eenighe schrifturen (Amst. 1629) [het laatste stuk (de Copije)
was te voren reeds gedrukt bij N. Biestkens te Amsterdam in 1613]; Predicatie of
verktaringhe over Luc. 10: 25-28 (Amst. 1624); Schriftuerlijk tractaet, over het weder
aennemen der boetvaerdighe buyten-ghetroude (Haerl. 1634). Bovendien dichtte
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hij eenige liederen in Lusthof der zielen verzameld door C l a e s S t a p e l (Harl.
1686), welke uitgave verscheidene malen herdrukt is.
Zie: H e g e u n d N e f f , Mennonitisches Lexicon (1913 u.s.w.), 358 f.; Catalogus
der werken over de Doopsgez. en hunne gesch. in de Bibliotheek
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der Ver. Doopsgez. Gem. te Amsterdam (Amst. 1919), 104 v., 174 v., 185, 198;
Doopsgez. Bijdragen (1876), 38, (1883), 7 v., (1897), 118, (1900), 90; S. B l a u p o t
t e n C a t e , Gesch. der Doopsgez. in Gron. enz. (Leeuw. en Gron. 1842) I, 60-67,
II, 115-118, 125-127, 131, 137.
Knipscheer

[Claessen, Cornelis]
CLAESSEN (Cornelis), geb. te Rotterdam. In 1553 wordt hij te Rotterdam
aangeslagen in het kohier voor den 10en penning, voor XII £, wonende ‘van 't
graeuwe Susterhuys ande Oestzijde van de Buttersloot tot Pompenburch toe’.
Waarschijnlijk zal hij zich in de troebelen gemengd hebben en moest bij de komst
van Alva het land verlaten. Later kwam hij bij de Watergeuzen, werd kapitein van
een schip. Op 26 Sept. 1570 beveelt de regeering van Denemarken hem te grijpen
en uit te leveren wegens roof van deensche koopvaarders.
Zie: Rotterd. Historie Bladen (1876), 286; L a u r s e n , Kancelliets Brevböger
(1566-1570), 628.
Vogels

[Claessen, Gerlacus]
CLAESSEN (Gerlacus), geb. te Boorshem bij Reckheim 12 Jan. 1747, overl. te
Weert 25 Maart 1825, was de laatste proost van het adellijk klooster Keizersbosch
bij Neer en overleed als pastoor en bisschoppelijk commissaris te Weert. Hij vertaalde
de Historia ecclesiasta ducatus Gelriae van J o e s K n i p p e n b e r g h in het
Nederlandsch en voorzag zijn vertaling van talrijke aanteekeningen. Zijn arbeid,
o

welke uit twee deelen in 4 bestaat, bevond zich in het bezit van wijlen Jos. Habets,
rijksarchivaris in Limburg en is door hem gebruikt voor zijn geschiedenis van het
bisdom Roermond.
Zie: J o s . H a b e t s , Geschiedenis van het bisdom Roermond II, inleiding blz. VI.
Verzijl

[Claessens, Petrus Joannes]
CLAESSENS (Petrus Joannes), overl. te Gelder 23 Aug. 1757, was advocaat en
notaris publicus, geadmitteerd bij den Edelen Hove van Gelder, resideerde 1709-1712
te Venray, later te Gelder 1714, waar hij procureur was. Hij werd 30 Dec. 1711 als
scholtis van Swolgen beëedigd en bedankte als zoodanig in 1749. Hij kocht 17
Maart 1741 met zijn echtgenoote J o a n n a v a n D u y r e n het huis de Gun onder
Swolgen van de erfgenamen van Justinus Franciscus Fleming, heer van Swolgen
en Broeckhuysen vorst, hetwelk zijn erfgenamen met alle lasten en schulden 26
Febr. 1767 overdroegen aan Joannes van den Vaero, scholtis van Venlo en zijn
echtgenoote Anna Maria Willemsen. Claessens overleed bij het beleg van Gelder.
Zijn zuster J o h a n n a C l a e s s e n s huwde te Venray 4 Mei 1702 met G e r a r d u s
v a n E i j n d t , secretaris van Wanssum, Geysteren, Oirloo en Oostrum, als zoodanig
beëedigd 22 Maart 1698, welke te Venray overleed en aldaar 10 April 1721 werd
begraven.
Zie: M.J. J a n s s e n , Bijdrage tot de geschiedenis van het Huis ‘De Gun’ en zijne
bewoners (Swolgen) in Limburg's Jaarboek (1896), 17, 18, 21; Maasgouw (1906),
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81 (1908), 87; Publ. de la soc. hist. et arch. dans te duché de Limbourg (1896-97),
73; Doopregister van Venray (1704-1772).
Verzijl

[Claesz, Claes (1)]
CLAESZ (Claes) (1), uit Vlissingen, kapitein op het schip van Louis de Boisot in den
slag bij Reimerswaal (29 Jan. 1574), werd daar zwaar gewond door het afschieten
zijner beide beenen en stierf aan die wonden.
Zie: v a n M e t e r e n , Historie Bk. II, 222.
Blok

[Claesz, Claes (2)]
CLAESZ (Claes) (2), geb. te Amsterdam in 1552, lakenkooper op den Nieuwendijk,
‘in 't Gulden Cruys’, woonde daar naast Cornelis Jansz. Geel-

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 8

287
vinck ‘in den Gulden Croywagen’, die later ook Watergeus werd, trouwde in
November 1579 met L i j s b e t h J a c o b s d r . H o y i n g h , geb. in 1552, begr. te
Amsterdam, Oude Kerk, 21 November 1591, dochter van Jacob Gerritsz. Hoyingh,
en (Oude) Trijn Gerbrandsdr. Hij hertrouwde 22 Augustus 1593 met A d r i a e n t g e n
P i e t e r s d r ., geb. te Gorinchem in 1566.
Claesz. voegde zich bij de Watergeuzen; op 22 December 1570 meldt het Hof
van Holland aan Alva, dat de Watergeuzen, onder Ruychaver en den zoon uit het
Gouden Kruis (‘mit die soene int gulden cruys’) te Amsterdam, in het Vlie twee
schepen van Amsterdam en een van Harlingen hebben genomen.
Zie: E l i a s , de Vroedschap van Amsterdam I, 203; H ä p k e , Niederlädische
Akten II, 264.
Vogels

[Claesz, Cornelis1]
CLAESZ (Cornelis)(1), geb. te Hoorn, terechtgesteld te Amsterdam in Juni 1572.
Hij was van beroep schoenmaker en diende in 1567 onder Hendrik van Brederode.
In najaar 1571 kwam hij op Eierland bij de Watergeuzen op het schip waarop ‘Geele
Heyn’ kapitein was. Men zeilde naar de Eems en later naar Engeland. Op 1 April
1572 was hij bij de inneming van den Briel, maar was niet aan wal gekomen omdat
hij ziek lag; later diende hij op het schip van Nicolaas Ruychaver. Midden Mei 1572
verliet hij met een paar makkers de stad om naar Enkhuizen te gaan, begin Juni
1572 kwamen ze in Monnikendam aan, met het plan om volk voor den Prins van
Oranje aan te werven. Buiten de poort werden ze door schutters gevangen genomen
en naar Amsterdam gebracht. Op 1 Juni 1572 werd hij daar op de pijnbank gelegd
en op 6 Juni 1572 nogmaals verhoord. Later werd hij gevonnist.
Zie: Archief van Amsterdam, Confessieboek (1567-1572), fol. 330.
Vogels

[Claesz, Cornelis (2)]
CLAESZ (Cornelis) (2) sloeg 28 Aug. 1572 de spaansche schepen voor Vlissingen
terug. 1573 vice-admiraal van Vlissingen, streed hij 29 Jan. 1574 bij Reimerswaal
en later bij Leiden op de vloot van Boisot. Hij had een groot aandeel in den strijd in
Zeeland tegen de Spanjaarden en op de Noordzee tegen de Duinkerkers. Het laatst
hooren wij van hem bij de expeditie van Pieter van der Does naar de westkust van
Afrika in 1599, waar hij schijnt overleden te zijn aan de op de vloot heerschende
epidemie.
Zie: v a n M e t e r e n , Historie Bk. II, 253, 265; A r e n d , Alg. Gesch. des Vaderl.
II, 5, 220, 389, 392; d e J o n g e , Zeewezen I, 122, 127.
Blok

[Claesz, Frans]
CLAESZ (Frans), geb. te Purmerend, terechtgesteld te Amsterdam in Juni 1572.
In den winter 1571-72 diende hij op het hollandsche oorlogsschip van kapitein
Fryes Arentsz, dat in Delfshaven uitgerust was. Toen de kapitein ergens aan land
gegaan was, lichtte hij met een paar makkers het anker en men ging op zeeroof uit.
Of hij op 1 April 1572 bij de inneming van den Briel was, is niet bekend, wel was hij
kort daarna bij de Watergeuzen in deze stad. Midden Mei 1572 vertrok hij met drie
makkers per schip uit den Briel om naar Enkhuizen te zeilen. Onderweg veranderde
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men van plan en begin Juni 1572 waren ze in Monnikendam, om volk aan te werven.
Buiten de poort gekomen, werden zij door schutters gevangen genomen en naar
Amsterdam gebracht, waar hij op 6 Juni 1572 werd verhoord en kort daarna
gevonnist.
Zie: Archief van Amsterdam, Confessieboek (1567-1572), fol. 331.
Vogels
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[Claesz, Harmen]
CLAESZ (Harmen), geb. in Friesland, terechtgesteld te Leeuwarden in najaar 1571.
Het is niet bekend wanneer hij zich bij de Watergeuzen heeft aangesloten, later
behoorde hij tot de ‘knevelaers’, die landgangen in Friesland deden. Tijdens een
inval werd hij bij Oldeboorn gevangen genomen en naar het blokhuis te Leeuwarden
gebracht. Hij bleef hier acht dagen gevangen, werd door Mr. Davidt, scherprechter,
vier maal zwaar gepijnigd, en stierf op de pijnbank. Zijn lichaam werd buiten de stad
op een rad gelegd.
Zie: Rijksarchief te Leeuwarden, Rekening van Boudewijn van Loo, 1 Oct. 1571-30
Sept. 1572, fol. 46 vo., 47 vo., 56 vo.
Vogels

[Claesz, Pouwels]
CLAESZ (Pouwels), geb. te Hoogkarspel, terechtgesteld te Enkhuizen 28 Januari
1572.
Wegens deelneming aan de troebelen moest hij bij de komst van Alva het land
verlaten en kwam toen op de vloot der Watergeuzen. Toen admiraal François van
Boschuyzen op 23 Juni 1571 de geuzenvloot voor Emden versloeg, behoorde hij
tot de gevangenen. Hij werd naar Enkhuizen gebracht en daar op 28 Januari 1572
onthoofd.
Zie: B r a n d t , Historie van Enkhuizen, 141.
Vogels

[Claris, Jacob]
CLARIS (Jacob), 1793 luitenant en bevelhebber van de Komeet, bestemd naar O.-I.
maar aan de Kaap gebleven, nam 1796 deel als kapitein aan de expeditie van Lucas
naar de Kaap, ried vóór de overgave van diens vloot in de Saldanha-baai den
krijgsraad de Engelschen te ontvluchten, maar vond geen gehoor en werd
krijgsgevangene. 1797 teruggekeerd, was hij een der zeven rechters over de
bevelhebbers uit den slag bij Kamperduin, 1801 vlagkapitein van admiraal de Winter.
1802-1804 was hij kapitein van het linieschip de Bato in het eskader van
schout-bij-nacht Dekker, dat in O.-I. moest optreden; hij schijnt daar in 1804 te zijn
overleden.
Zie: d e J o n g e , Zeewezen IV, passim.
Blok

[Claudius Labeo]
CLAUDIUS LABEO, aanzienlijk Bataaf, mededinger van Civilis, streed (70) tegen
dezen als bevelhebber eener uit Bataven samengestelde romeinsche cohorte, doch
viel bij de aanvankelijke nederlaag der Romeinen onder Municius Lupercus in handen
van Civilis, die hem in het land der Friezen liet bewaken. Ontvlucht naar Colonia
Agrippina, verontrustte hij opnieuw de zeekust aan de riviermonden en streed met
een afdeeling Tungri en Nervii opnieuw tegen Civilis bij Pons Mosae (Maastricht),
waar hij, door de Germanen van Civilis in den rug gevallen, verslagen werd en naar
de ontoegankelijke streken in het gebied der Belgen (de Ardennen) moest vluchten.
Daarna hooren wij niet meer van hem.
Zie: T a c i t u s , Historiae IV, 18, 56, 66, 70.
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Blok

[Claudius, Victor]
CLAUDIUS VICTOR, aanzienlijk Bataaf, neef van Civilis, streed onder deze tegen
de Romeinen; tijdens het beleg van Castro Vetera veroverde hij met Julius Maximus
de sterkte Asciburgium en leverde den romeinschen legaat Dillius Vocula in de
nabijheid van die plaats slag, maar werd, ofschoon de aan de romeinsche zijde
strijdende Nervii de vlucht namen, door Vocula, die onverwacht hulp verkreeg,
teruggeworpen. Sedert hooren wij niets meer van hem.
Zie: T a c i t u s , Historiae IV, 33.
Blok

[Cleeff, Ambrosius van]
CLEEFF (Ambrosius v a n ), dominikaan van het klooster van 's Hertogenbosch, dat
na vele rondzwervingen 1652 gevestigd werd te Mechelen.
Hij was een tijd pastoor-missionaris te Verkensweert, thans Valkenswaard;
omstreeks 1666 werd hij missionaris te Utrecht in de St. Dominicus-
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statie tot 13 Aug. 1669. Daarna werd hij tweemaal gekozen tot prior van zijn klooster
te Mechelen, en eenmaal te Kalkar. Hij overleed na zijn gouden jubileumfeest te
Mechelen 4 Jan. 1702.
Zie: B. d e J o n g h e , Belgium Dominicanum, 311; Archief aartsb. Utrecht IX,
212, 214, 215; G.A. M e y e r , De Predikheeren te 's Hertogenbosch (Nijm. 1897),
183, 258; S c h u t j e s , Gesch. bisdom 's Hertogenbosch V, 196.
Fruytier

[Cleuter, Herman]
CLEUTER (Herman), uit Amsterdam, streed in het begin der 17de eeuw tegen de
Duinkerkers, nam deel aan den slag bij Gibraltar (1607), dreef in Aug. 1622 als
vice-commandeur op een kruistocht twee Duinkerkers op het strand en verdedigde
zich dapper tegen drie andere Duinkerkers, tot dat zijn schip zonk. Hij dreef o p een
deel van het wrak met eenige matrozen zee in en werd ten slotte gered. De
admiraliteit beloonde hem met een gouden keten.
Zie: B a u d u r t i u s , Memorien, Bl. XIV, 146, 186.
Blok

[Cleydyck, Jacob]
CLEYDYCK (Jacob), uit den Briel, kapitein bij de Admiraliteit van de Maas, streed
onder Maarten Harpertsz. Tromp bij Portland (28 Febr. 1653), zag zijn schip zinken
maar ontkwam den dood door met een deel der zijnen over te springen op een
engelsch schip en van daar op dat van den gesneuvelden kapitein Regemorter,
waarop hij opnieuw het gevecht aanving en een engelsch schip deed zinken. Bij
kaap St. Vincent sloeg hij (26 Sept. 1659) als leider van een konvooi een aanval
van vier turksche roofschepen af. Hij streed verder in den Tweeden Engelschen
Oorlog, nog bij Lowestoft.
Zie: d e J o n g e , Zeewezen I, 448, 590; B r a n d t , De Ruiter, 41.
Blok

[Cleynsorgh]
CLEYNSORGH of C l e y n s o r g h e r , uit Gouda, nam als kapitein van de Griffioen
deel aan den slag bij Gibraltar (25 April 1607) en veroverde daar een spaansch
galjoen. Later streed hij, vooral in 1614-1619 met succes tegen de Duinkerkers en
de Barbarijsche zeeroovers.
Zie: d e J o n g e , Zeewezen I, 232; (v a n d e n B o s ), Leeven en daden der
Doorl. Zeehelden II, 5, 9.
Blok

[Clocquet, Antonius Jacobus Josephus]
CLOCQUET (Antonius Jacobus Josephus), geb. te Roermond 16 April 1755, overl.
aldaar 30 Dec. 1825, zoon van P h i l i p A l b e r t C., apotheker, en van M a r i a
T h e r e s i a v a n G e e s t h i n g e n , studeerde aan de universiteiten van Keulen
en Leuven en werd licentiaat in de theologie. 18 Sept. 1780 werd hij priester gewijd,
onmiddellijk daarna kapelaan te Neukerk en in 1781 kapelaan der domkerk te
Roermond. Onder het fransche bestuur bij decreet van 30 Juni 1798 tot deportatie
veroordeeld, wist hij te ontvluchten; zijn naam werd op de lijst der emigranten
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geplaatst, zijn goederen en die zijner moeder, zusters en broeders in beslag
genomen. Een proces ontstond hierover met den fiscus, de familie kreeg eerst 24
Mrt. 1815 haar goederen terug. Clocquet was intusschen in 1806 pastoor te Swalmen
geworden, wat hij tot 1 Oct. 1825 gebleven is.
Zie: J o s . H a b e t s , Geschiedenis van het bisdom Roermond (voortgezet door
1

W. G o o s s e n s ) IV , 99-100; A d o l f S t e f f e n s , Bijdragen tot de geschiedenis
van Asselt en Swalmen in Publ. de la soc. hist et arch. dans le duché de Limbourg
(1894), 303.
Verzijl

[Cluts, Daniël]
CLUTS (Daniël), geb. te Maastricht in 1494, overl. te Luik 20 Mei 1553, studeerde
te Leuven en aan de universiteit te Dôle (Frankrijk), waar hij tot licentiaat in de
rechten promoveerde, in 1520 werd hij kanunnik der domkerk van St. Lambert
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te Luik en overleed als zoodanig. Hij stichtte een jaargetijde te Gerdingen bij Bree
en een studiebeurs in het college van het Castrum te Leuven.
Zie: d e T h e u x , Le chapitre de St. Lambert à Liège III, 43; V a l e r i u s
A n d r e a s , Fastae academicae, 254; J o s . D a r i s , Notices sur les églises du
diocèse de Liège VII, 212; J o s . H a b e t s , De studiebeurzen in Nederlandsch
Limburg, 24; d e z ., Geschiedenis van het bisdom Roermond III, 605.
Verzijl

[Cnoll, Govert]
CNOLL (Govert), geb. te Delft, omstreeks 1665, gest. na 1709. In 1686 voer hij op
het schip Boswijk voor de Kamer van Zeeland als sergeant naar Indië, waar men
hem plaatste als commandeerend sergeant op Djambi tot zijn benoeming als vaandrig
(1694). In 1697 kwam hij van Palembang te Batavia, om naar Perzië gezonden te
worden onder een troepenmacht die de Perzen helpen moest om Mascate te
veroveren. Hiervan is echter niet gekomen. In 1699 trok hij als provisioneel luitenant
in een commissie naar Soekadana, toen de groote markt van Borneo's westkust;
daarop volgde in 1701 zijn bevordering tot kapitein-luitenant, chef van het garnizoen
te Semarang. Onder Joan van Hoorn (dl. VI, kol. 804) als G.G. (1704-09) maakte
hij opmerkelijk snel promotie, in blakende gunst als hij stond bij dezen landvoogd,
die zich niet ontzag hem, buiten den raad van Indië om, zijn orders te geven. In
1704, 1705, 1706, 1707 en 1708 werd hij resp. benoemd tot kapitein,
commandeur-gezaghebber ter Java's N.O. kust, chef der javasche expeditie,
landdrost, en arbiter in de geschillen tusschen de cheribonsche vorsten, in welke
kwaliteit hij den titel voerde van commissaris over Cheribon en Java's oostkust.
In 1709 zag hij zijn verzoek om te mogen repatriëeren ingewilligd en werd hij tot
schout-bijnacht op de retourvloot benoemd, waarop de afgetreden van Hoorn als
admiraal het bevel voerde. Daarna is niets meer over hem bekend.
Het doopboek van 1701 vermeldt hem en G e e r t r u u d M a n g u u s als getuigen;
deze is dus waarschijnlijk zijn echtgenoote geweest. Zijn papieren zijn uit de
nalatenschap van zijn zoon (of neef) blijven berusten bij de Kamer van Delft en
vandaar overgegaan naar het rijksarchief.
Het is niet bekend of en in hoeverre Govert familie is geweest van Pieter Cnoll
ook uit Delft, die volgt.
Zie: d e H a a n , Priangan I; Verslag Rijksarchief (1901), 13.
Bartelds

[Cnoll, Pieter]
CNOLL (Pieter), geb. te Delft, waarschijnlijk omstr. 1625, overl. te Batavia 18 Febr.
1672. Hij kan een bloedverwant van den voorgaande geweest zijn. In dienst der
Compagnie bracht hij het tot opperkoopman van het kasteel te Batavia (resol. 16
Juli 1663); een zetel in het hoogste regeeringscollege van Ned.-Indië zou zeker
voor hem hebben opengestaan, als de dood zijn indische loopbaan niet plotseling
beëindigd had. Merkwaardig is nog dat Soerapati, het balische hoofd van een troep
uit Batavia gedroste slaven (Maart 1683), die de Compagnie een jarenlange
vervolging zou kosten en ons op het verlies van Fr. Tack te staan kwam, eens tot
zijn slavenstoet had behoord.
Hij stond als buitengewoon rijk te boek; hij was tweemaal millionnair, wat ook
bleek uit zijn testament, waarbij hij zijn weduwe tot universeele erfgename benoemde
en zijn overtalrijken kinderen als legitieme portie 40 duizend rds. vermaakte. Ook
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zijn zusters S o p h i a C n o l l en M a r i a S p i l l e b o u t , beide te Leiden, waren
daarin niet vergeten.
Het geslacht Cnoll, ook Cnol en Knol gespeld, voerde een z.g. naamwapen; in
zwart een gouden
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achtpuntige ster tusschen 3 knollen van natuurlijke kleur, 2 en 1.
Zijn echtgenoote was C o r n e l i a v a n N i e u w e n r o d e , die de dochter moet
wezen van C o r n e l i s v a n N e i j e n r o d e , van 1623-1632 hoofd te Firando in
Japan en van een japansche vrouw. Bij een landgenoote van deze had hij een
dochter H e s t e r , later gehuwd met Abelis Benting. Na den dood van hun natuurlijken
vader werd Cornelia met haar halfzuster naar Batavia gezonden, waar Pieter haar
heeft leeren kennen. Na diens dood hertrouwde zij met Joan Bitter (zie kol. 112).
Zie: d e H a a n , Priangan I; Valentijn IV, 1, 123; v a n D o r e n , Fragmenten II,
310; Alg. Ned. fam. blad (1894), 139; v a n d e W a l l , Vrouwen uit den compagnie's
tijd. (Weltevr. 1923).
Bartelds

[Cnijnenberch, Leonardus]
CNIJNENBERCH (Leonardus), of K n y n e n b e r g , geb. te Zegwaart, studeerde in
de theologie te Keulen en was gedurende vele jaren pastoor te Medemblik. Door
asthma geplaagd nam hij ontslag en keerde weer naar zijn geboorteplaats, waar
hij de naburige pastoors behulpzaam was, zoolang hij kon. Hij overleed aldaar 5
Mei 1700.
Hij heeft in druk uitgegeven: De kerk Godts, verdeylt in drie deelen.... door
L.C.W.P. (Tot Leyden, bij Pieter van der Meersche, 1693).
Zie: Hist. ep. Harl. 149; Bat. Sac. II, 456; De katholiek LXII (1872), 254.
Fruytier

[Cobelgiers, Sigerius of Seger]
COBELGIERS (Sigerius of Seger), C o b l e g e r s , chirurgijn en geneesheer, zoon
van L o u i s , meyer van het norbertinessenklooster Gempe te Pellenberg, en van
M a t h i l d e T s c h e y n s alias S t a m e l a e r t . C. behaalde te Leuven den graad
van licentiaat in de medicijnen. Hij vestigde zich te Breda en verbleef aldaar een
tijd. Later was hij een der gezworen stadsmedicijnmeesters van Antwerpen, zooals
o.a. blijkt uit een akte der leuvensche schepenen, 29 Dec. 1564; van 1553 tot 1577
wordt hij aldaar in die hoedanigheid genoemd bij het onderzoek der leprozen.
G u i c c i a r d i n i noemt hem onder de zeven voornaamste stadsgeneesheeren die
twee- of driemaal per week het antwerpsche gasthuis moesten bezoeken. Hij was
in 1582 nog in leven en is bekend als penningkundige. Zijn dochter A n n a , een
godvruchtig meisje, was een kunstenares in het verluchten en schilderen zooals
G u i c c i a r d i n i vermeldt Descrittione Germ. infer. Antw. (1567), 99. Hij noemt
haar met nog twee schilderessen, terwijl hij de beroemdste antwerpsche schilders
opsomt. Zij was reeds overleden, toen Guicciardini zijn werk schreef. J.v.
B e v e r w i j c k , Van de uitnementheyt des Vrouwelicken geslachts (Dordr. 1643)
198 vermeldt eveneens Anna Coblegers. Zie: Messager des sciences hist. (1875)
242; C h . K r a m m , De levens en werken der holl. kunstschilders L, 246; P e t r
M o n t a n u s , Beschr. van alle de Nederlanden door L. G u i c c i a r d y n (Amst.
1612), 78, 80; B r o e c k x , Bibliographie medicale anversoise, Bijdragen tot de
geschiedenis XIX, 340-346.
Fruytier

[Cock, Andreas Arsenius]
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COCK (Andreas Arsenius), priester, geb. te Kuilenburg omstreeks 1600. Hij
studeerde in het Paus-college te Leuven, toen hij 1627 in de congregatie van het
Oratorie trad. Hij was reeds priester en baccalaureus in de theologie. Na enkele
jaren werd hij missionaris in zijn geboortestad. 1636 werd hij te Utrecht vermoord
‘in religionis odium clam ab aemulis violentissimo casu trucidatus’, zegt Batavia
Sacra II, 157.
Zie: Archief aartsb. Utrecht X, 202; de S w e r t , Chronicon Oratorii D.J. apud
Belgas (Ins. 1740), 30.
Fruytier
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[Coddaeus, Mattheus]
CODDAEUS (Mattheus), geb. 16 Aug., ged. 24 Aug. 1679 te Dordrecht, overl. aldaar
ongehuwd 28 Nov., begr. 5 Dec. 1744, was de zoon van M a t t h e u s C o d d a e u s
en M a r i a v a n E y s s e l . Hij was van beroep apotheker en sedert 1713 lid van
de Goede Mannen van Veertigen. Voorts stond hij bekend als een zeer spaarzaam
mensch, die zichzelf nauwelijks het noodige gunde. Aan de Groote Kerk te Dordrecht
vermaakte hij een legaat, waaruit betaald werden een gouden schenkkan voor het
H. Avondmaal en een gouden doopbekken, benevens dezelfde voorwerpen in zilver
voor de beide andere hervormde kerken.
van Dalen

[Codde, Petrus]
CODDE (Petrus) of C o d d a e u s , geb. te Amsterdam 1648, gest. te Utrecht 1710.
Hij studeerde in de godgeleerdheid te Leuven, hield daar voorlezingen over de
philosophie, bezocht vervolgens Frankrijk, tot de aartsbisschop van Utrecht,
Johannes van Neercassel, hem aanstelde tot zijn onder-vicaris. Na diens dood
ontving hij in Febr. 1689 de wijding tot aartsbisschop van Utrecht. Al dadelijk kwam
hij midden in de oneenigheden te staan, die in die dagen in de R.K. kerk woedden,
vooral veroorzaakt door het boek over Augustinus van Jansenius (zie dl. VII, kol.
665). Het leerstuk der Goddelijke genade en de vrijheid van den menschelijken wil
werd in dat boek getoetst aan de leer van dien grooten kerkvader. Dit geschrift
ondervond sterken tegenstand, vooral van de zijde der Jezuïeten. Een vijftal
stellingen, opgesteld als de kenmerkende leerstukken uit het boek, moesten door
allen, die, in welken rang ook, een geestelijk ambt bekleedden, plechtig bij eede
veroordeeld worden. Ook Codde werd een verklaring in dien zin ter onderteekening
voorgelegd. Het was bij die gelegenheid, dat hij de historische woorden sprak:
‘Zonder mijn geweten te kwetsen en zonder God te verzoeken, kan ik met geen eed
iets teekenen en verzekeren, voordat ik het heb onderzocht. Indien hier sprake is
van jansenisme, dan wil ik gaame de verzekering geven, dat ik mij nooit in deze
twisten heb gemengd. In Holland zijn ze slechts bij name bekend.’ Daarop werd hij
voorloopig met rust gelaten, maar al dadelijk verspreidden zich geruchten, dat hij
niet zuiver in de leer was, ofschoon hij bij een herderlijk schrijven er al dadelijk op
had aangedrongen, dat die gevoelens ‘welker uitlegging weinig of niet kan dienen
voor de godvruchtigheid der geloovigen, weggezonden werden naar de schoolbanken
der godgeleerden’. De eerste, die een poging deed om hem uit zijn ambt te
verwijderen, was de spaansche gezant hier te lande, die hem te Rome openlijk van
ketterij beschuldigde. Nochtans volgde er een vrijspraak, wat ook het geval was
toen enkele hollandsche geestelijken, voornamelijk Theodorus de Cock (dl. IV, kol.
438), pastoor te Leiden, en Adriaan van Wijck (dl. VII, kol. 1340), pastoor te Kethel,
hem opnieuw aanklaagden. Tot 1697 werd echter de rust niet gestoord. Toen vonden
van Wijck c.s. den Jezuïet Louis Doucin, biechtvader van een der fransche gezanten
voor den rijswijkschen vredehandel, bereid om nieuw materiaal tegen Codde te
verwerken tot een in het Fransch opgesteld Kort gedenkschrift van den staat en
voortgang van het jansenisme in Holland. Dit verscheen anoniem, ook zonder
vermelding van plaats of drukker. Het jaar daarna verscheen een latijnsche, van
1705 een hollandsche vertaling. Codde, die den geest zijner vijanden en hun grooten
invloed te Rome kende, zond zelf een exemplaar daarheen met verzoek om
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rechtvaardiging en bescherming. Met goedvinden der overheid in Holland gaf hij
tevens een weerleg-
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ging van Doucin's Breve memoriale in het licht. (Vgl. over dit alles ook dl. VII, kol.
1342). Maar zijn val was al bepaald. Op 25 Sept. 1669 werd in een geheime
vergadering van kardinalen, belast met de aangelegenheden der hollandsche kerk,
besloten Codde te ontslaan en de Cock tot zijn opvolger te benoemen, onder den
voorloopigen titel van provicaris. Het besluit moest echter geheim blijven, daar men
nog niet openlijk wilde optreden. Een uitnoodiging om in 1700 het jubeljaar te Rome
te komen vieren, sloeg Codde eerst af, maar op nader hartelijk aandringen, besloot
hij er gevolg aan te geven. Bij zijn aankomst vernam hij, dat paus Innocentius XII
overleden en opgevolgd was door Clemens XI, die als kardinaal in 1699 zijn afzetting
had doorgedreven. Hoe goed hij ook was ontvangen, en hoe overtuigend zijn zaak
door hem ook verdedigd werd, het baatte niet: de schorsing volgde, waarvan de
bekendmaking in de Republiek groote beroering verwekte. De Cock, tot zijn opvolger
aangewezen, werd bij plakkaat der Staten van 17 Aug. 1702 niet erkend en alleen
een apostolisch vicaris, op wettige en hier te lande gebruikelijke wijze verkozen,
zou door de hooge Overheid geadmitteerd worden. Verder eischten de Staten op
24 Febr. 1703, dat hun onderdaan vergund zou worden naar zijn land terug te
keeren, op straffe van verbanning van alle ordensgeestelijken uit hunne landen. Het
dreigement droeg vrucht: Codde mocht de terugreis naar Nederland aanvaarden,
waar hij zijn bisdom in een staat van de grootste verwarring terugvond. Overal
heerschte verdeeldheid tot zelfs in de families toe, waar het ging pro of contra Codde.
Inmiddels liet Rome bij decreet van 3 April 1704 op de schorsing de afzetting volgen.
Hij berustte onder protest, ook toen Gerardus Potcamp, pastoor te Lingen, als
apostolisch vicarius aangesteld werd. Deze stierf echter nog in hetzelfde jaar, waarop
het utrechtsch kapittel er bij hem op aandrong weer zijn ambt te aanvaarden. Maar
dit weigerde hij beslist, hopende aldus de rust in de kerk te herstellen. De twisten
braken opnieuw uit, toen Adam Daemen tot opvolger werd benoemd. Om de rust
te herstellen werd dezen op 26 April 1709 het verder verblijf in de Republiek ontzegd.
Voor den afgetobden man zou weldra de tijd der eeuwige ruste aanbreken. Na nog
op 11 Nov. 1710 een confessie gedicteerd en onderteekend te hebben, in welke hij
zijn trouw aan de katholieke leer in het licht stelde, stierf Codde éen maand later,
door zeer velen diep betreurd als een echte apostel in geloof en zeden. Te Warmond
werd hij begraven.
Buitengewoon talrijk zijn de geschriften over Codde tusschen 1702 en 1711
verschenen. In 1705 alleen bedroeg dit aantal 120, in het geheel meer dan 600, wel
een bewijs hoezeer deze kwestie de gemoederen in beweging bracht.
Zijn door een onbekend kunstenaar geschilderd portret bevindt zich in de kerk
der Oud-Katholieke Clerezie te Utrecht, aldaar ook een geschilderd portret van hem
op zijn doodsbed; gegraveerde portretten door Ph. Bouttats, J. Folkema, F. Bleyswijk,
P. van Gunst en een onbekend kunstenaar.
Zie: R. B e n n i n k J a n s s o n i u s , Geschiedenis der Oud- R.K. kerk ('s Gravenh.
1870); B e r e n d s , W i j k e r , v a n H a r d e r w i j k , C o p p e r en L a g e r w e y ,
Gedenkboek 1723-1923 (Utrecht 1923).
Bartelds

[Coebergh, Johannes Goswinus]
COEBERGH (Johannes Goswinus), geb. te Venray 8 Aug. 1698, overl. te St. Agatha
bij Cuyck 10 Januari 1766, zoon van J o a n n e s B e n e d i c t u s C., secretaris van
Venray sedert 1694, waar
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hij 7 Dec. 1733 begraven werd, en van J o h a n n a C a t h a r i n a R a b e l i n c k .
Hij trad, na eerst te Venray de vijf scholen doorloopen te hebben, in 1714 op
zestienjarigen leeftijd in het Kruisheerenklooster te St. Agatha bij Cuyck, waar hij in
1744 tot prior werd gekozen. Zijn beheer was echter zeer slecht, de bloei van het
klooster scheen hem weinig ter harte te gaan, zoodat hem ten laatste door zijn
generaal 29 Sept. 1758 gelast werd, daar er anders geen mogelijkheid bestond om
het klooster van een wissen ondergang te redden, eervol ontslag als prior te nemen,
waarnaar Coebergh echter geen ooren scheen te hebben. Eerst 28 Nov. 1761
bedankte hij als zoodanig onder zekere voorwaarden.
Zijn portret bevindt zich in het klooster te St. Agatha.
Zie: Doopregister van Venray (1637-1703); Maasgouw (1897), 53-54.
Verzijl

[Coenders, Rudolf]
COENDERS (Rudolf), geb. te Harlingen, overl. 4 Aug. 1666. Hij nam als kapitein
van een schip onder Tromp deel aan den slag bij Nieuwpoort (12 Juni 1653) en
andere zeeslagen, werd in Maart 1665 vice-admiraal van Friesland en onderscheidde
zich in den slag bij Lowestoft (13 Juni 1665). Hij diende ook onder de Ruyter op
diens tocht naar Bergen (najaar 1665) en in den Vierdaagschen Zeeslag, waarin
hij zich wederom zeer onderscheidde, en werd in den Tweedaagschen Zeeslag, als
onderbevelhebber van luit. adm. Tjerk Hiddes de Vries gewond, aan welke wond
hij stierf.
Zijn portret door een onbekend schilder bij Mr. P.A.V. baron Harinxma thoe Slooten
te Leeuwarden.
Zie: d e J o n g e , Zeewezen I, 688, II, 8, 17, 64, 81, 115, 120, 121.
Blok

[Coertsen, J.P.]
COERTSEN (J.P.), kapitein ter zee, ontdekte bij een tocht om kaap Hoorn 14 Juli
o

o

1825 het ‘Nederlandsch eiland’ op 177 33' oosterl. en 7 10' zuiderbr.
Zie: v a n K a m p e n , Nederlanders buiten Europa III, II, 761.
Blok

[Coesvelt, Alardus van]
COESVELT (Alardus v a n ), geb. te Venlo 5 Juni 1675, overl. te Amstenrade 17
Dec. 1735, zoon van T h o m a s en S a r a J a n s s e n , werd 14 Febr. 1703 als
pastoor van Brunssum en 10 Mei 1720 als pastoor van Amstenrade ingeleid. Na
den dood van Willem Wolfgang Coenen, pastoor te Wijnandsrade en landdeken
van Valkenburg, belegde bisschop Sanguessa, bij brieven van 31 Oct. 1725 een
vergadering der pastoors in de pastorie van Geleen. De keuze van een nieuwen
landdeken van Valkenburg had aldaar 13 Nov. plaats. De bisschop presideerde; 27
pastoors namen deel aan de keuze. De pastoor van Beek, Lambertus Nicolai, Ord.
Theut. verkreeg 14 stemmen, Alardus van Coesvelt, pastoor te Amstenrade 13
stemmen en Martinus Meijers, pastoor te Hulsberg en Hubertus Heimbach, pastoor
te Geleen ieder 6 stemmen. De bisschop benoemde daaruit Alardus Coesvelt tot
landdeken.
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Zie: J o s . H a b e t s , Geschiedenis van het tegenwoordige bisdom Roermond III,
316, 320, 324, 327, 330; J a n V e r z i j l , Genealogie van Coesvelt.
Verzijl

[Coets, Dirk of Diderick]
COETS (Dirk of Diderick), ged. te Oss 3 Mei 1682, overl. aldaar 27 Maart 1755,
zoon van Johannes (die volgt) en M. S p r a n c k h u i j z e n , was rector der latijnsche
school te Oss, advocaat en schepen aldaar. Hij was collator van beneficiën uit de
vroegere roomsche kerkegoederen en had het naast de pastorie gelegen ‘huize
Munster’ (zie artikel T.D.v. Breugel), waarschijnlijk het oudere scholastershuis of
monasterium, in eigendom. In 1744 deed hij moeite om het erfsecreta-
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riaat van Oss te verkrijgen, wat niet gelukte. Van 1744-46 nam hij echter provisioneel
het secretariaat van Oss waar. Dirk Coets was gehuwd met C a t h a r i n a d e
L e e u w . Een negental kinderen werden gedoopt te Oss tusschen 1709 en 1728:
zeven dochters en twee zoons, waaronder Maurits (die volgt). Behalve deze wordt
in een acte van 18 April 1732 genoemd zijn zoon T h o m a s , die later in een acte
van 25 April 1755, waarin de weduwe Dirk Coets ‘huize Munster’ verkoopt, mede
toestemming verleent. Deze Thomas Coets was toen drossaard der Heerlijkheid
Berlicum.
Cunen

[Coets, Johannes]
COETS (Johannes), predikant te Oijen 11 Sept. 1677, te Oss en Heesch 10 Maart
1680. In 1695 werd hij legerpredikant, doch bleef titularis te Oss tot 1702, waar in
die jaren de dienst door de classis werd waargenomen. (Aanteekening in de
doopboeken der Ger. gemeente te Oss).
Coets was gehuwd met M a r i a S p r a n c k h u i j z e n . Zeven kinderen werden
gedoopt te Oss tusschen 1682 en 1693, een dochter en zes zoons, waaronder Dirk
(die voorgaat). In 1702 werd de predikantsplaats te Oss ingenomen door een
opvolger.
Cunen

[Coets, Maurits]
COETS (Maurits), ged. te Oss 26 Maart 1728, zoon van Dirk (die voorgaat) en
C a t h . d e L e e u w , was procureur en schepen aldaar. Hij was gehuwd met
G e e r t r u i d a v a n N i m w e g e n , ged. te Oss 5 Nov. 1730, dochter van D i r k
v.N., schepen, later president-schepen te Oss en A a l t j e v a n H o l s e n .
Uit dit huwelijk had hij 5 dochters en een zoon, gedoopt tusschen 1756 en 1765,
waaronder Wendelina, ged. 6 Nov. 1757, die 24 Juli 1784 huwde met G e r a r d u s
E m m a n u e l V e r b e e k , chirurgijn en schepen te Oss.
Maurits Coets had zich, in 1767, onvoorzichtig in een werving van manschappen
ten dienste eener vreemde mogendheid gestoken, werd daarom door het Hoog-officie
van de stad en Meijerij van 's Hertogenbosch vervolgd, wist te vluchten, doch werd
voor zijn leven uit het vaderland verbannen.
Cunen

[Cohen van Lask, Abraham ben Samuel]
COHEN VAN LASK (Abraham ben Samuel) COHEN VAN LASK (Abraham ben
Samuel), bijgenaamd ‘de Chasied (= vroome) van Amsterdam’, was een joodsche
asceet van het laatst der 18e eeuw. In 1785 voornemens zich te Jeruzalem te
vestigen, kwam hij hierop terug. Daar de poolsche Joden van Palestina in
noodlijdenden toestand verkeerden, besloot hij in Europa giften in te zamelen en
maakte aldus Amsterdam tot het centrum van zijn tochten voor dit doel naar zijn
geloofsgenooten. Vermaard was zijn ascetische levenswijze. Hij vastte zes dagen,
doch den Sabbath zelf vierde hij zeer luxueus. Hield hij zich zoowel bij dag als bij
nacht met de joodsche wetsstudie bezig. nooit ging hij daarbij zitten doch bleef
rechtop staan. Dagelijks baadde hij in de rivier voor het ochtendgebed, waartoe hij
's winters het ijs openbrak. Daarbij hield hij zich aan de rabbijnsche uitspraak bij
tegenspoed: ‘Ook dit zij ten goede’. Deze rabbie Abraham, ‘de heilige Godsman’
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van zijn tijd genoemd, publiceerde buiten Nederland verscheidene kabalistische
werken, van fantastischen inhoud en overleed als opperrabbijn van Safed (Palestina).
Zie: Jewish Encyclopaedia (New-York, Londen 1901) 1, 118.
Zwarts

[Colde van Horn, Hermannus]
COLDE VAN HORN (Hermannus), ook K o l d e v a n H o r n , K o l d e h o r n en
C o l d e d e H o r n genaamd, geb. na 1670, overl. te Batavia 31 Mei 1719. Deze
predikant trad in dienst der O.I.C. en werd door de Kamer van Enkhuizen op het
schip ‘Oosthuijzen’ uitgezonden naar Indië,
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waar hij 10 Maart 1692 ter reede van Batavia aankwam. Daar werd hem een
dienstreis naar Sumatra's westkust opgedragen, die acht maanden duurde.
Vervolgens voor Ambon bestemd, kwam hij daar 17 April 1693 aan, doch werd
reeds in 1694 naar de christennegorij Haroekoe op het eiland Boma of Boang-Besi
gezonden. Na gedaan verzoek mocht hij in Mei 1702 de Molukken verlaten om naar
Batavia over te komen, waar hij 12 Juni aankwam. In hetzelfde jaar ondernam hij
een dienstreis naar Bantam. Eerst in 1705 kreeg hij een vaste plaats in de hoofdstad,
door zijn benoeming tot tweeden leeraar bij de maleische gemeente aldaar, ofschoon
hij ook in de portugeesche en nederlandsche kerken preekte. Hij heeft ook behoord
tot het zevental leden der commissie van revisie, aangewezen door den kerkeraad
der herv. gemeente van Batavia, in zake der door Ds. Melchior Leydekker (dl. IV,
kol. 910) aangevangen bijbelvertaling in het Maleisch.
Blijkens een uitvoerig schrijven van Abraham Patras, den lateren G.-G., toen
secretaris van Ambon, aan zijn vroegeren chef en beschermer, Nathanaël Gautier,
koopman te Amsterdam, was hij gehuwd met A n t h o n i a , dochter van N i c o l a a s
S c h a g h e n , gouverneur van Amboina. Patras noemde hem daarin een van zijn
beste vrienden.
Zie: De Navorscher 30 en 45; v. T r o o s t e n b u r g d e B r u y n , Biogr.
Woordenboek van O.I. predikanten; V a l e n t i j n , Jav. zaken van den godsd., 112.
Bartelds

[Collot d'Escury, Anthony baron]
COLLOT D'ESCURY (Anthony baron), geb. te Amsterdam 12 Juni 1803, overl. te
Rijswijk 29 Oct. 1873, zoon van baron Robert, die volgt, en van diens derde vrouw
Cornelia Maria Backer.
Hij ging in zeedienst, werd schout bij nacht en commandant der zeemacht in
West-Indië; ridder der M.W.O. 4e kl.
Hij huwde te 's Gravenhage 24 Juni 1835 met S o p h i a A n n J a c o b a M a y ,
geb. te Amsterdam 3 Jan. 1809, overl. te Rijswijk 13 Jan. 1880, dochter van den
bekenden Job Seaburne May (dl. II, kol. 886) en van A n n B r a n d e r .
Zij wonnen drie kinderen. A n n a C o r n e l i a huwde met den zeeofficier W i l l e m
F r e d e r i k baron R o ë l l ; A n t o n y , geb. te 's Gravenhage 10 April 1838,
kapitein-ter-zee, overl. ongehuwd te Velp 20 Aug. 1903; en C h a r l o t t e
E l i s a b e t h M a r i a A n n a , ongehuwd overleden.
Zie: Genealogie C. d'E. in Jaarb. Ned. Adel II (1889), 72; Nederl. Adelsboek
(1913), 109; Mdbl. Ned. Leeuw XL (1922), 233.
Regt

[Collot d'Escury, Carel Emilius Elst baron]
COLLOT 'ESCURY (Carel Emilius Elst baron), geb. te Rotterdam 26 Mei 1779,
overl. te Leeuwarden 27 Jan. 1828, was de tweede zoon van Johan Marthe (die
volgt) en W.C. d u T o u r . Daar hij door zijn huwelijk zeer gegoed in Friesland was
geworden, ging hij daar wonen, en werd in 1809 door koning Lodewijk tot jachtofficier
voor Friesland benoemd. Op 21 Oct. 1811 werd hij benoemd tot maire van
Minnertsga. De naam dezer betrekking werd na onze bevrijding 8 Jan 1814 veranderd
in schout. Hij werd door den souvereinen vorst 29 Aug. 1814 tot lid der Provinciale
Staten van Friesland voor de ridderschap van Barradeel en 29 Juni 1816 tot grietman
dier grietenij benoemd. Door zijn medeleden in de Staten werd hij 15 Juli 1817
gekozen tot lid der Tweede Kamer, waarin hij dus tegelijk met zijn vader zitting had.
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Op 24 Nov. 1817 werd hij benoemd in het bestuur van het amortisatie-syndicaat.

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 8

297
Kort na het overlijden zijns vaders verzocht hij ontslag als kamerlid, dat hem in Mei
1819 verleend werd. Zeer kort daarna, 6 Juni 1819, koos de ridderschap van
Barradeel hem opnieuw in de Staten. In 1826, toen ingevolge het koninklijk besluit
van 2 Aug. 1825 de Staten gereorganiseerd en hun aantal leden geleidelijk van 84
op 54 verminderd moest worden, werd hij lid voor de geheele ridderschap van
Friesland.
Hij was een groot beminnaar van kunsten en wetenschappen en bezat een fraaie
bibliotheek en een kostelijke verzameling schilderijen en plaatwerken, die gelijk met
de bibliotheek in 1831 werden verkocht. Hij toonde zich een beschermer van den
jongen toonkunstenaar van Bree en was niet geheel onbedreven in de latijnsche
dichtkunst, waarvan een gedicht, geplaatst vóór de Musae Juveniles van zijn broeder,
getuigt.
Hij huwde 10 April 1798 D i d o C e c i l i a v a n E c h t e n , geb. 19 Febr. 1781,
overl. 3 Aug. 1817 en 12 Juli 1819 met A n n a C l a r a E l e c t a W a l b u r g a
barones v. A s b e c k , geb. 27 Jan. 1792, overl. 29 Mei 1851.
Uit het eerste huwelijk sproten 5, uit het tweede 2 kinderen.
Ramaer

[Collot d'Escury, Daniël]
COLLOT D'ESCURY (Daniël), vermoedelijk in 1643 geboren, overl. te Dublin in
1714, zoon van A n d r é , gouverneur van Quintin in Bretagne en van M a d e l e i n e
de la Primaudaye.
Hij was kapitein der artillerie in franschen dienst; hem werd een arm afgeschoten,
waarvoor hij door den koning met een jaargeld werd begiftigd. Hij, heer van Touche,
later van Laudauran, nam na de opheffing van het Edict van Nantes met vrouw en
kinderen en met zijn reeds 75-jarigen vader de vlucht, eerst naar Bazel en vandaar
naar Nijmegen, waar zijn vader reeds korten tijd later (1686) overleed. Daniël
verkreeg van de Staten een jaargeld en een aanstelling als kapitein in het leger van
Willem III. Als majoor onder Schomberg nam hij deel aan den tocht naar Engeland,
zijn gezin te Nijmegen achterlatende, en verzocht na de gelukkige verovering van
Ierland zich te Dublin te mogen vestigen.
Hij was nog in Frankrijk 19 Mei 1677 gehuwd met A n n e C a t h e r i n e d e l a
V a l e t t e , te Dublin in 1699 overleden, jongste dochter van P i e r r e , ridder, heer
van la Touche, luitenant van de stad en het kasteel Stenay, en van M a d e l a i n e
d e P e l v é . Uit dit huwelijk sproten zeven kinderen, waarvan Henri volgt.
De geschilderde portretten van Daniël en zijn vader bevinden zich sedert 1904
in het Rijksmuseum; volgens den catalogus overleed Daniël in 1704.
Zie: Nederl. Adelsboek (1913), 100; C h a l m o t , Biogr. Wdb. VII, 199, 200; K o k ,
Vaderl. Wdb. X, 457, 458; Catal. der schilderijen in het Rijksmuseum (1903), suppl.
no. 256a en 256b.
Regt

[Collot d'Escury, Mr. Hendrik]
COLLOT D'ESCURY (Mr. Hendrik, baron), heer van Naaldwijk, Sliedrecht en
Niemandsvriend, geb. te Dordrecht 31 Jan. 1740, overl. te 's Gravenhage 2 Juni
1819, zoon van Simeon Petrus, die volgt, en van C h a r l o t t a E l i s a b e t h v a n
der Burch.
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Hij werd in 1767 raadsheer in het Hof van Holland, Zeeland en W. Friesland en
in 1781 secretaris van de generaliteitsrekenkamer. Bij K.B. van 14 Jan. 1816, no.
52, werd hij in den nederlandschen adel ingelijfd en hem de titel van baron verleend.
Hij huwde te Haarlem 18 April 1769 met C a t h a r i n a C o r n e l i a v a n Z a n e n
geb. 26 Febr. 1749, overl. te 's Gravenhage 11 Juni
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1777, dochter van Mr. R e i n i e r F l o r i s en van M a r i a M a u r i t i a l e L e u
d e W i l h e m . Daarna hertrouwde hij te 's Gravenhage 21 Oct. 1781 (Ned. Leeuw
XI, 44) met M a r i a S u s a n n a F a g e l , geb. ald. 6 Mei 1746, er overl. 24 Juli
1826, eerder weduwe van Mr. W i l l e m C a r e l D i e r q u e n s en dochter van M r .
H e n d r i k en van C a t h a r i n a A n n a S l u y s k e n .
Uit het eerste huwelijk een jonggestorven dochter; uit het tweede een zoon, op
19-jarigen leeftijd overl. en een dochter E l i s a b e t h H e n r i ë t t a E m i l i a barones
C. d'E., die in 1804 met C a r e l E m m a n u e l baron v a n T u y l l v.
S e r o o s k e r k e n , heer van Zuilen en Westbroek, is gehuwd.
Zie: Jaarb. Ned. Adel II (1889), 58; Nederl. Adelsboek (1913), 100, 101; Geneal.
Herald. Bladen I, 99.
Regt

[Collot d'Escury, Hendrik Adolph André baron]
COLLOT D'ESCURY (Hendrik Adolph André baron), geb. te Leiden 23 Jan. 1833,
overl. te Wildungen (vorstendom Waldeck) 20 Aug. 1893, was de zoon van C a r e l
J a n baron Collot d'Escury en jkvr. J o h a n n a J a c o b a C a l k o e n . Op 3 Maart
1858 werd hij surnumerair van 's Rijks schatkist, maar alvorens hij voor betaalmeester
aan de beurt was, veranderde hij van richting. Hij werd namelijk 27 Jan. 1859
benoemd tot rentmeester van het Kroondomein in het rentambt Schiedam ter
standplaats Rijswijk en 14 Nov. 1867 vandaar naar het rentambt Hulst verplaatst.
Hij ging toen te Kloosterzande wonen. Op 20 Juni 1868 werd hij tot burgemeester
van Hontenisse benoemd en 14 Juli 1875 tot lid der Provinciale Staten van Zeeland
gekozen. Uit dit college nam hij Juli 1888 ontslag. De overige betrekkingen nam hij
tot zijn overlijden waar.
Het kroondomein in het rentambt Hulst is zeer uitgestrekt, het is afkomstig van
een gift aan Willem I na de Pacificatie van Gent door de vlaamsche Staten gedaan,
het is voor zijn huis verloren gegaan in 1584, maar herwonnen door Frederik Hendrik
in 1645. Door deze administratie had Collot d'Escury groote kennis van landbouw
verkregen en hij werd langzamerhand de vraagbaak van den omtrek.
Hij huwde 31 Oct. 1856 S a r a H e n d r i n a B e e c k m a n , geb. 27 Sept. 1834,
overl. 24 Oct. 1905, bij wie hij 6 zonen, waarvan een jong stierf, en een dochter had.
Ramaer

[Collot d'Escury, Henry]
COLLOT D'ESCURY (Henry), geb. op het kasteel la Touche in Touraine 6 Aug.
1682, overl. te Zwolle 17 Oct. 1733, zoon van Daniël, hiervóór, en van A n n e
Catharine de la Valette.
Hij ging in militairen dienst en werd ritmeester en majoor bij de cavalerie in dienst
der Vereen. Nederl. In 1715 deed hij afstand van zijn militaire charge en woonde
later ambteloos te Alkmaar. Hij huwde te 's Hertogenbosch 23 Oct. 1715 met
J o h a n n a M a r t i n a G e e r t r u i d S w e e r t s d e L a n d a s , geb. ald. 8 Jan.
1688, er overl. 21 Maart 1744, dochter van des H.R.R. ridder M a a r t e n
C h r i s t i a a n , vrijheer van Oirschot en Best, en van C l e m e n t i a G e e r t r u i d
v a n E l s t o t B o e d e l h a m . Uit dit huwelijk sproten acht kinderen, waarvan
Simeon Petrus volgt. Een dochter, gehuwd met J u s t u s C l a n t S c h a t t e r , is
vermeld in Mbl. Ned. Leeuw XLIII.
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De geschilderde portretten van Henry en zijn gade bevinden zich sedert 1904 in
het Rijksmuseum; dat van den man, gecopieerd door G u i l l a u m e d e S p i n n y
naar een oud origineel.
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Zie: Nederl. Adelsboek (1913), 100; Mdbl. Ned. Leeuw XLIII, 49, 87; K o k , Vaderl.
Wdb. X, 458; Catal. Schild. Rijksmus. uitg. 1903, suppl. no. 2223a en 256d.
Regt

[Collot d'Escury, Johan Marthe baron]
COLLOT D'ESCURY (Johan Marthe baron), geb. te Sliedrecht 6 Juli 1742, overl.
te 's Gravenhage 1 Dec. 1817, zoon van Simeon Petrus, die volgt, en van
Charlotta Elisabeth van der Burch.
Hij was page, later onderstalmeester van den erfstadhouder, controleur van de
convooien en licenten, ontvanger-generaal van de admiraliteit op de Maas, raad in
de vroedschap en burgemeester van Rotterdam, baljuw en dijkgraaf van Schieland,
erfwatergraaf van den Alblasserwaard, lid der Staten-Generaal en van het
departementaal bestuur van Holland. Ridder der orde van de Unie en van de Reunie.
Hij was een groot voorstander van het Oranjehuis en werd in 1795 uit zijn ambten
gezet. Toen hij 22 Oct. 1801 door het Staatsbewind benoemd werd tot lid van het
Wetgevend lichaam, nam hij die benoeming niet aan. Maar nadat Willem V aan zijn
aanhangers vergunning verleend had tot het aannemen van betrekkingen, werd hij
bereid bevonden, de benoeming op 4 Juni 1802 door hetzelfde bewind gedaan tot
lid van het departementaal bestuur van Holland aan te nemen. Dit duurde tot 1 Aug.
1805. Hij werd door den raadpensionaris niet opgenomen in een der beide in de
plaats van genoemd bestuur ingestelde besturen. Eerst na onze bevrijding werd hij
weder regeeringspersoon en wel lid van de Nationale vergadering, waartoe hij 6
April 1814, en daarna lid der Tweede Kamer, waartoe hij 1 Sept. 1815 benoemd
werd.
Hij werd bij K.B. van 14 Jan. 1816, no. 52, ingelijfd in den nederlandschen adel,
terwijl hem bij die gelegenheid de titel van baron werd verleend, overgaande op alle
nakomelingen in de mannelijke lijn.
Hij huwde te Alkmaar (òf te Beverwijk, Mbl. Ned. Leeuw II, 81) 14 Nov. 1768 met
W i l h e l m i n a C h r i s t i n a barones d u T o u r , geb. te Alkmaar 17 Sept. 1747,
overl. te 's Gravenhage 1823, dochter van baron G e r r i t M a r t i j n en van M a r i a
Anna Baert van Cranenbroek.
Uit dit huwelijk sproten negen kinderen, waarvan Simeon Jacob Carel volgt, en
Carel Emilius Els hier voorgaat. Een zoon, Mr. Hendrik baron C. d'E., is vermeld in
dl. III, kol. 249.
Zie: Nederl. Adelsboek (1913), 99, 101; Jaarb. Ned. Adel I (1888), 284, II (1889),
59; v. R h e d e v.d. K l o o t e n B a r , Geneal. Kwartierstaten.
Regt

[Collot d'Escury, Robert baron]
COLLOT D'ESCURY (R o b e r t baron), geb. te Gorinchem 26 April 1753, overl. te
's Gravenhage 11 Febr. 1834, was de derde zoon van Simeon Petrus (die volgt) en
C h a r l o t t e E l i s a b e t h v a n d e r B u r c h . Hij werd souslieutenant der gardes
te paard in dienst van de provincie Holland, maar nam in 1784 ontslag. Hij trad in
de eerste jaren na de omwenteling van 1795 niet op den voorgrond, maar werd 25
Sept. 1806 door koning Lodewijk benoemd tot lid van het Wetgevend lichaam. Na
de inlijving bij Frankrijk werd hij ambteloos.
Op 2 Jan. 1816 werd hij een der 4 burgemeesters van 's Gravenhage. Op 15 Juli
1818 werd hij in het district Alblasserdam door de eigenerfden tot lid der Provinciale
Staten van Holland gekozen. Daar 's Gravenhage ingevolge het reglement op de
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besturen der steden van 6 Jan. 1824 in plaats van 4 slechts 1 burgemeester mocht
hebben, werd Collot d'Escury in Maart van dat jaar wethouder.
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Op 5 Juli 1824 kozen zijn medeleden in de Staten van Zuid-Holland hem tot lid van
Gedeputeerde Staten van die helft der provincie. Daar ingevolge het reglement op
de provinciale besturen van 30 Mei 1825 het aantal Gedeputeerden van 9 op 7
verminderd moest worden, en Collot d'Escury in dat jaar tot de 3 aftredenden
behoorde, werd hij niet herkozen. Echter werd hij 4 Juli 1827 opnieuw tot
Gedeputeerde gekozen, en daar volgens genoemd reglement het lidmaatschap van
Gedeputeerde Staten niet vereenigbaar meer was met dat van den raad en dus
evenmin met het wethouderschap, nam hij ontslag uit laatstgenoemde functies.
Gedeputeerde bleef hij tot zijn overlijden.
Hij huwde 6 Febr. 1785 M a c h t e l i n a C h r i s t i n a L e s t e v e n o n (1741-88),
weduwe van Mr. J a n F r a n ç o i s v a n B y e m o n t , geb. 20 Aug. 1741, overl.
27 Dec. 1788, daarna 11 Dec. 1796 S u s a n n a C a t h a r i n a B i c k e r , geb. 9
Mei 1771, overl. 10 Nov. 1797 en nogmaals 19 April 1801 C o r n e l i a M a r i a
B a c k e r , geb. 25 Febr. 1775, overl. 20 Febr. 1838. Alleen uit het derde huwelijk
sproten kinderen, 3 zoons en 1 dochter, waarvan Anthony hier voorgaat.
De door Joh. Fr. Aug. Tischbein geschilderde portretten van Robert en zijn eerste
vrouw bevinden zich sedert 1904 in het Rijksmuseum (Catal. Schild. Rijksmuseum,
editie 1903, suppl. no. 2304 a en b).
Ramaer

[Collot d'Escury, Simeon Jacob Carel baron]
COLLOT D'ESCURY (Simeon Jacob Carel baron), geb. te Rotterdam 18 Febr.
1770, er gedoopt 23 Febr., overl. op zee 21 Dec. 1827, zoon van Johan Marthe,
hiervóór, en van W i l h e l m i n a C h r . barones d u T o u r .
Hij was eerst page van den erfstadhouder Willem V, werd in 1787 vaandrig in het
regiment holl. gardes te voet, 28 Aug. 1788 luitenant, verlaat in 1795 den dienst,
vestigt zich te Bath in Engeland, gaat over in britschen dienst, wordt daar in 1807
majoor en later inspecteur-generaal der domeinen aan de Kaap de Goede Hoop.
Hij overleed op zijn terugreis vandaar naar Engeland 21 December 1827.
Hij huwde te 's Gravenhage 28 Juli 1793 A n g é l i q u e W i l h e l m i n e Q u a r l e s ,
geb. te 's Gravenhage 11 Juni 1763, overl. te Flax-Bowton in Engeland 6 Maart
1812, dochter van Mr. L o d e w i j k en van H e n r i ë t t e v a n d e r H a e r . Daarna
hertrouwde hij in Engeland 11 Juli 1816 met C l o t i l d a E l i s a b e t h B a r c l a y ,
geb. te Gent 27 Nov. 1786, overl. te Dordrecht 22 Jan. 1835, dochter van Sir
R o b e r t en van E l i s a b e t h T i c k e l l . Uit het eerste huwelijk een dochter, gehuwd
met jhr. Mr. P i e r r e P h i l i p p e Q u a r l e s v a n U f f o r d ; uit het tweede huwelijk
twee dochters, resp. gehuwd met den bankier H a n b u r y en met den leidschen
predikant C h r i s t i a a n K r a b b e .
Zie: Jaarb. Ned. Adel II (1889), 59, 60; Nederl. Adelsboek (1913), 102; Mdbl. Ned.
Leeuw XXI (1903), 85.
Regt

[Collot d'Escury, Simeon Petrus]
COLLOT d'ESCURY (Simeon Petrus), heer van Naaldwijk en Sliedrecht, geb. te 's
Hertogenbosch 13 Dec. 1719, overl. te Gorinchem 15 April 1800, zoon van Henri,
hiervóór, en van J o h . M a r t . G e e r t r . S w e e r t s d e L a n d a s .
Hij was page van den erfstadhouder, werd erfwatergraaf van den
Neder-Alblasserwaard, dijkgraaf van het Land van Arkel, schepen van Gorinchem
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Maart 1794-95, stadsontvanger 1795 en lid van g e c o m
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mitteerde raden van Holland en West-Friesland. Hij huwde eerst te Culemborg 11
Maart 1739 met C h a r l o t t a E l i s a b e t h v a n d e r B u r c h , vrouwe van
Naaldwijk en Sliedrecht, geb. te Leerdam 12 Dec. 1722, overl. te Gorinchem 31
Aug. 1755, dochter van J o h a n en van M a r i a T a a y . Daarna hertrouwde hij te
Utrecht 21 Dec. 1756 met A n n a M a g d a l e n a d e l a F a i l l e (1717-70), weduwe
van Ds. J o h . B o n d t , predikant te Voorburg en dochter van J a c o b en van A n n a
M a r i a d e s M a r e t s . Het tweede huwelijk was kinderloos; uit het eerste sproten
12 kinderen o.a. drie zoons, die in 1816 in den nederl. adel werden ingelijfd en den
titel van baron ontvingen. Deze waren: Hendrik, Johan Marthe en Robert, die allen
voorgaan.
De geschilderde portretten (door Guillaume de Spinny) van Simeon Petrus en
zijn beide vrouwen bevinden zich sedert 1904 in het Rijksmuseum.
Zie: Jaarb. Ned. Adel II (1889), 57; Nederl. Adelsboek (1913), 100; Catal. Schild.
Rijksmuseum (uitg. 1903) suppl. no. 2223, b.c.d.
Regt

[Colster, Willem van]
COLSTER (Willem v a n ), of C o u l s t e r , zeekapitein, streed onder Maarten Tromp
tegen de Duinkerkers en onderscheidde zich daarbij vooral in 1638, toen hij met
een gouden keten en penning vereerd werd wegens zijn gedrag in den slag van 18
Februari. Als commandeur nam hij deel aan den slag bij Duins (16 Sept. 1639) en
kruiste na den slag als bevelhebber over ruim 20 schepen in het Kanaal op de
achtergebleven vijandelijke schepen. Nog in 1642 veroverde hij een Duinkerksch
fregat.
Zie: C o m m e l i n , Frederik Hendrik II, 6, 33, 55, 59, 63, 129.
Blok

[Colve, Anthony]
COLVE (Anthony), kapitein der mariniers, voerde het bevel over 150 mariniers op
het eskader van Cornelis Evertsen den Jonge, dat 15 Dec. 1672 uit Vlissingen
uitzeilde op een expeditie naar Amerika, waar deze bij Martinique kapitein Binckes
ontmoette en met den laatste, na mislukte aanslagen op eenige Caraïbische eilanden,
waar men echter St. Eustatius heroverde en eenige koopvaarders veroverde, een
aanval op Virginië deed en vervolgens het door de Engelschen veroverde
Nieuw-Nederland hernam. Daarbij veroverde Colve met een landingsdivisie van
600 man het fort St. James aan de rivier van Manhattan benevens de Staten- en
Lange-eilanden en de vervolgens in Nieuw-Oranje herdoopte stad New-York, vroeger
Nieuw-Amsterdam. De beide zeevoogden benoemden Colve voorloopig tot
gouverneur der herwonnen kolonie en lieten een deel der troepen onder zijn bevel
achter, waarna zij naar het vaderland terugkeerden met een aantal genomen prijzen.
Bij den vrede van Westminster (19 Febr. 1674) werd echter de kolonie weder aan
Engeland afgestaan en Colve droeg haar aan de Engelschen over.
Zie: d e J o n g e , Zeewezen, II, 446, vlg.
Blok

[Colvius, Theodorus]
COLVIUS (Theodorus), geb. te Dordrecht (?) 1631 (volgens het Album Stud. 1627),
overl, aldaar 23 Juni 1687, was de zoon van H e n r i c u s C o l v i u s , predikant te
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Zwijndrecht, en M a r i a V e r s c h o o r , en zal dus wel te Zwijndrecht geboren zijn.
Hij studeerde te Leiden sedert 9 Mei 1647, werd in 1653 predikant te Zwijndrecht,
evenals zijn vader geweest was, maar vertrok in 1655 naar Hulst, vervolgens in
1670 naar Maastricht, in 1678 naar Gouda, vanwaar hij in 1680 te Dordrecht
beroepen werd. Hij was eerst gehuwd met A g n e s S c h a d é en daarna 3 Mei
1678 te Dordrecht met C a t h a r i n a v a n M e w e n heeren Johansdr. (overl. 10
Mei 1706). Een dochter uit het eerste huwelijk E m i l i a trouwde 23 Dec. 1685 te
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Loosduinen met H u b e r t P a n h u y s e n van Herstal.
Zijn portret werd geschilderd door P. van der Hulst, en gegraveerd door A. de
Vos met een zesregelig nederl. gedicht door J o a n n e s T e r w e n , Med. Doct.
Zie: S c h o t e l , Kerk. Dordr. II, 10; Dordr. III. no. 3426; Archiefaanteekeningen.
van Dalen

[Comenius, Johannes Amos]
COMENIUS (Johannes Amos) met zijn tsjeçhischen naam J a n A m o s
K o m e n s k ý geheeten, werd 28 Maart 1592 te Uherský Brod in Moravié geboren
uit ouders, die tot de boheemsche Broedergemeente behoorden; hij overleed te
Amsterdam 15 Nov. 1670. C. verloor zijn vader in 1604 en werd Mei 1605 als wees
in het huis van zijn tante Suzanna in Strážnice opgenomen. In 1608 bezocht hij de
latijnsche school te Přerov; van 1611-14 studeerde hij te Herborn en Heidelberg in
de theologie. Na zijn promotie ondernam C. een reis langs den Rijn en bereikte als
eindpunt Amsterdam. Van 1614-18 was hij leeraar der broederschool in Přerov, van
1616 af, na zijn inzegening tot predikant, ook haar geestelijke leidsman. In 1618
naar Fulnek beroepen als herder der Broedergemeente en rector der duitsche school
(1618-21), huwt hij met M a n d a l e n a V i z o v s k á . In 1621 wordt Fulnek door
spaansche troepen verwoest en C.'s huis en bibliotheek verbrand. Hij verliest zijn
vrouw en twee kinderen aan de pest (1622). Na den slag bij den Witten Berg (1621)
woedt de contrareformatie in Bohemen; bij keizerlijk decreet worden alle
protestantsche geestelijken uit het koninkrijk verbannen (13 Dec. 1621). C. vindt
aanvankelijk een toevluchtsoord bij Karel van Žerotin in Brandys en kort vóór 1627
bij Sadovský vars Sloupna. Van 1621-25 verbergt hij zich met levensgevaar in
verschillende plaatsen van Bohemen; in 1625 onderneemt hij zijn tweede groote
reis, naar Duitschland, Polen en Holland en overhandigt in den Haag den
Winterkoning de profetieën van Kotter. Tijdens zijn omzwervingen vervaardigde hij
de eerste goede kaart van Moravië (afgedrukt in den atlas van Blaeuw, ook gedrukt
door Danckert) en schreef een serie troostschriften in zijn moedertaal, waarvan de
schoonste, tevens zijn meesterwerk, heet: Labyrint svět a raj srdce (1623), de doolhof
der wereld en het paradijs des harten (nederl. vert. Utrecht 1926). Voor de tweede
maal huwt C. 3 Sept. 1624 met D o r o t a , de dochter van den senior J a n
C y r i l l u s . In 1628 verlaat C. voor goed Bohemen en vestigt zich te Lissa in Polen,
aanvankelijk als leeraar aan het gymnasium, sinds 1635 als prorector. Hier vangt
zijn reformatorische werkzaamheid aan op het gebied der paedagogiek; in 1631 is
zijn Janua linguarum gereed, in 1632 zijn in het Tsjechisch geschreven Didactica
magna; hij wordt in hetzelfde jaar aangesteld als senior der Broedergemeente,
belast met de opleiding der jonge geestelijken.
Het verblijf te Lissa (1628-42) is van de grootste beteekenis voor het rijpen zijner
paedagogische, pansophische en pacifistische denkbeelden. De uitgave der Janua
maakte hem bekend in geheel Europa en ver daarbuiten. De verschillende uitgaven
der Janua overtreffen het getal van 500. In 1633 treedt C. door tsjechische studenten
in Londen in contact met S a m u e l H a r t l i b , den vriend van Milton. In deze jaren
legt C. den grondslag tot zijn systeem der pansophie. Een aan Hartlib gezonden
pansophisch program wordt door dezen onder den titel van: Conatuum
Comenianorum praeludia buiten weten van C. te Oxford uitgegeven, Dit geschrift
gaf aanstoot aan sommigen
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zijner geloofsgenooten, zoodat C. het rectoraat der school, dat hem kort te voren
was opgedragen, tijdelijk moest opgeven (1638) en zich in zijn Conatuum
pansophicorum dilucidatio van overhelling tot pelagianisme en rationalisme trachtte
te zuiveren. C.'s pansophische denkbeelden vonden vooral in Engeland aanhang;
de londensche bisschop G a u d e n t i u s drong er bij het parlement op aan Comenius
en Duraeus (een oecumenisch voelend schotsch predikant te Elbing) naar Engeland
te ontbieden (1640). In 1641 vertrekt C. inderdaad, doch vindt wegens den ierschen
opstand bij het parlement geen voldoende steun voor zijn plannen tot oprichting van
een algemeen college van geleerde mannen tot bevordering der wetenschap in
pansophischen geest. In den winter van 1641-42 schrijft hij zijn Via Lucis. Hij wordt
door L o d e w i j k d e G e e r uitgenoodigd in Zweden te komen en reist (1642)
daarheen via Leiden (samenkomst met de cartesiaansche hoogleeraren aldaar) en
Amsterdam (samenkomst met den waalschen predikant Ds. G o d e f r o y H o t t o n ).
De te Elbing op verzoek van O x e n s t i e r n a doorgebrachte jaren 1642-48 werden
besteed aan de samenstelling van een compleet stel didactische werken en van
zijn Linguarum methodus novissima (Elbing 1648).
In 1648 tot bisschop gekozen, keert hij naar Lissa terug, waar 27 Aug. zijn vrouw
sterft. Tweede verblijf in Lissa van 1648-50. Hij trouwt 17 Mei 1649 voor de derde
maal met J o h a n n a G a j u s o v á . Tezelfder tijd schrijft bij zijn beroemde Kšaft
umirajici matky Jednoty bratrské, die de profetie over het herstel der tsjechische
onafhankelijkheid bevat.
Van 1650-54 vertoeft C. in Sáros Patak in Oost-Hongarije. Suzanna Lorantfi,
weduwe van George I Rácóczy en haar jongere zoon Siegmund noodigden C. uit
de reeds in Sáros Patak bestaande school tot een pansophische om te vormen. C.
aanvankelijk ongeneigd, vertrekt op aandrang zijner geloofsgenooten en onder den
indruk van de profetieën van den in 1588 te Strážnice geboren ziener Nicolaas
Drabik. C. vervaardigt er zijn Pansophicae Scholae delineatio, zijn Scholae Ludus,
zijn Gentis felicitas en zijn beroemde Orbis pictus (1e druk Neurenberg 1658), het
eerste geïllustreerde leesboek. Door den dood van Siegmund (1652) in de verdere
ontwikkeling der pansophische school verhinderd en teleurgesteld door het weinige
begrip voor zijn schoolhervorming bij de hongaarsche jonkers keert hij 1654 naar
Lissa terug.
Zijn derde verblijf in Lissa 1654-56 eindigt met de grootste catastrophe van zijn
leven: de verwoesting van stad en huis door de Polen in den zweedsch-poolschen
oorlog. C. verliest bijna al zijn manuscripten en zijn geheele correspondentie (o.a.
het groote woordenboek, de Thesaurus Linguae Bohemicae waaraan hij 40 jaren
werkte, de Silva pansophica etc.). Hij redt zijn leven door de vlucht en begeeft zich
op uitnoodiging van L a u r e n s d e G e e r via Hamburg en Groningen naar
Amsterdam (laatste periode 1656-70).
C. verbleef slechts korten tijd in het ‘Huis met de hoofden’, woning der familie de
Geer, want in 1657 woont hij op de Egelantiersgracht en in 1665 in het huis ‘de
Diamantroos’ op de Prinsengracht tegenover de Elandstraat. C. ontving het
eereburgerschap der stad, doch sloeg het hem aangeboden professoraat aan het
Athenaeum van de hand. In 1657 verscheen op kosten van Laurens de Geer de
uitgave der Opera didactica omnia, opgedragen aan stad en magistraat van Amster-
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dam, door C. de oogappel der steden genoemd.
De didactische werkzaamheid neemt in 1657 in hoofdzaak haar einde. Zijn latere
paedagogische werken, het posthuum verschenen Spicilegium didacticum en zijn
paedagogische leerboeken Janua rerum en Triertium catholicum verschillen door
hun sterk pansophisch karakter van de vroegere didactiek. Comenius voorzag in
Amsterdam gedeeltelijk in zijn onderhoud door het geven van lessen aan zonen der
amsterdamsche patriciërs; in 1660 liet hij de drukkerij der Broedergemeente in
Amsterdam overkomen. C. leidde in Amsterdam een afgezonderd leven om zich
geheel aan zijn drieledige taak te wijden: de bisschoppelijke zorg voor zijn kerk en
de geestelijke en stoffelijke nooden harer leden, de verbetering van den politieken
toestand van zijn vaderland - hiermee hingen de vier uitgaven der tegen Habsburg
en Rome gerichte profetieën van Kotter, Drabik en Poniatovská samen - en ten
derde zijn streven ter verbetering der menschheid. Het laatste wil hij bereiken door
zijn Pansophie (Alwijsheid), die een methodisch gebruik leert van encyclopaedisch
samengevoegde en geordende kennis, waarvan oorsprong en doel God zelf moet
zijn. Het pacifisme van C. is tegelijk een uitvloeisel en een onderdeel van zijn
pansophie. Tusschen 1657-65 gaf C. viermaal bovengenoemde profetieën in druk,
de laatste maal onder den titel van Lux e tenebris in folio. Deze uitgaven berokkenden
hem de heftige critiek van den franeker hoogleeraar N i c o l a u s A r n o l d u s . Zijn
pansophie werd bestreden door den vinnigen S a m u e l M a r e s i u s van Groningen,
maar was zeer weinig bekend. C. voelde zich aangetrokken tot neoreformatorische
figuren, zooals de L a b a d i e , S e r a r i u s en A n t o n e t t e d e B o u r i g n o n .
Tot zijn verdere vrienden behoorden P o l e m a n in Amsterdam, de professoren
G o l i u s en H o o r n b e e k in Leiden. Zijn laatste levensjaren, waarin hij ziekelijk
was, werden zeer vergald door een heftig aanvallen van Maresius op zijn chiliastische
denkbeelden en op de pansophie. C. overleed 15 November 1670 en werd 22 Nov.
d.a.v. in de waalsche kerk te Naarden begraven. J.P. de Roeper vond in 1871 zijn
inschrijving in het oude grafregister. C. bleef na zijn dood bekend als laatste bisschop
der Boheemsche Broeders en nog meer als schrijver der veelgebruikte latijnsche
leerboeken: de Janua linguarum en het Vestibulum, die tot het midden der 18e eeuw
in gebruik bleven. In 1892 werd bij de 300-jarige herdenking van zijn geboortedag
te Naarden een monument voor hem opgericht en in 1920 buiten den binnensten
vestingwal een buste geplaatst. Tevens bevindt er zich een Comenius-museum.
Comenius liet op zijn eigen drukkerij te Amsterdam 32 eigen geschriften als eerste,
deels als herdrukte uitgaven in het Tsjechisch, Duitsch en Latijn het licht zien. Door
nederlandsche drukkers werden minstens 38 uitgaven in de amsterdamsche periode
gedrukt, waarvan 22 nieuwe. Een uitvoerige bibliographie van in Nederland gedrukte
werken van J.A. Comenius is in bewerking.
Comenius was een man van groote religieuze en zedelijke kracht, een
encyclopaedische geest, een door alle tegenslagen gelouterde optimist. Belangrijke
data aangaande zijn levensgeschiedenis vindt men verstrooid in zijn didactische
werken en in zijn Unum necessarium (Amsterdam 1668). Door zijn reformatorische
werkzaamheid is hij de vader der moderne didactiek. Zijn zinspreuk luidde: ‘Omnia
sponte fluent, absit violentia rebus’.
Zie: B a y l e , Diction. crit. et hist. (zéér par-
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tijdig); S p i z e l i u s , Felix literatius; H e n n i n g , Diareum; J a c . B r u c k e r i , Hist.
crit. philos. tome IV; Comenius-bijdragen in N a v o r s c h e r (1892); C.F.A. Z e r n i k e ,
Paedagogisch Woordenboek (Wolters 1905).
Een samenvatting van de in de laatste 50 jaren geschreven nederlandsche
Comenius-literatuur is te vinden in: R.A.B. O o s t e r h u i s , Postedniútulek a hréb
Komensheho, pag. 15 (Orbis, Praag 1928). Dit werk bevat een uitvoerige
uiteenzetting der topographie van C.'s graf te Naarden. Over zijn pansophie, zie
Verslag 1e Ned. Paed. Congres 1926.
Vertalingen van C.'s werken in het Nederlandsch, de Wijsgeerige en heekelende
Reizen (1. du Mee, 's Grav. 1788) is een vertaling van het Labyrinth der wereld;
Groote onderwijsleer, vert. door H. de Raaf (Tiel 1892); Het Labyrinth der wereld....
, vert. door R.A.B. Oosterhuis Utrecht 1926); Het testament der stervende moeder
(1928) en Angelus Pacis (1929), beide vertaald door R.A.B. Oosterhuis.
Zijn door J. Ovens geschilderd portret is in het Rijksmuseum te Amsterdam;
gegraveerde portretten door J. Novak, Th. Crass, G. Glover en een onbekend
kunstenaar.
De buitenlandsche literatuur over C. is zeer uitgebreid. Wij noemen alleen: K.G.
R a u m e r , Geschichte der Pädagogik vom Wiederaufblühen klassischer Studien
(1843-51); J. K v a c s a l a , J.A. Comenius (goede biographie) en F. v o n
C r i e g e r s , Die Theologie des J.A.C.
Oosterhuis

[Comhair, Gerrit]
COMHAIR (Gerrit), of K o m h a i r , K u m h a e r , geb. te Zaltbommel, overl. 15 Dec.
1415 te Lund. Hij stamde uit een bommelsch geslacht. In de tweede helft der 14de
eeuw vestigde hij zich te Deventer. Zijn vader heette Gozewijn Comhair. Zijn eerste
echtgenoote, B e r t h a , schonk hem één zoon, Gozewijn (dl. II, kol. 310), die later
bisschop is geworden op IJsland. Zij werden in Deventer gerekend tot de aanzienlijke
families. Gerrit was goudsmid en een man van fortuin. In de jaren 1393-97 diende
hij bisschop Frederik van Blankenheim als ambtman van Salland. Hij behoorde tot
de bevorderaars der ‘moderne devotie’ en onderhield vooral vriendschappelijke
betrekkingen met Joannes Brinckerinck (dl. I, kol. 463) en zijn klooster in Diepenveen,
welks bouw hij heeft gesteund. Herhaaldelijk is hij opgetreden als geldschieter van
den bisschop van Utrecht, o.a. toen deze oorlog voerde tegen Koevorden. Toen hij
het een tijd later waagde om zijn hoogen debiteur aan te spreken, geraakte hij in
ongenade en zag hij zich omstreeks 1402 genoodzaakt om uit te wijken naar den
vreemde. De Comhair's waren een wijdverspreide familie van goudsmeden en
muntmeesters. Men vond ze in Scandinavië en Lübeck, maar ook in Chambéry.
Daarom zal Gerrit wel spoedig in den vreemde zijn weg hebben gevonden. Reeds
vóór 1412 wordt hij vermeld als muntmeester te Lund en gunsteling van koning Erik
XIII van Pommeren. Herhaaldelijk keerde Gerrit Comhair terug op den
vaderlandschen bodem, om familie en vrienden te bezoeken en orde te stellen op
zijn zaken. In 1410 overleed zijn echtgenoote en niet lang daarna huwde hij de nog
zeer jeugdige Alijd ter Poorten (dl. VI, kol. 1145) uit Deventer. Dit huwelijk is
kinderloos gebleven. 7 Dec. 1415 maakte Gerrit zijn uiterste wilsbeschikking in de
munt te Lund en enkele dagen later stierf hij.
Zie: Archief Gesch. Aartsbisd. Utrecht, 51 (1925), 101-173, H.J.J. S c h o l t e n s ,
Gozewijn Comhair, karthuizer en bisschop van IJsland
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(overl. 1447), een bijdr. tot zijn biographie; M o l l e n d e H o o p S c h e f f e r , Stud.
en Bijdr. op 't gebied der hist. Theologie IV (Amst. 1880, 145-206; Van de doechden
der vuriger ende stichtiger susteren van Diepenveen (‘Hs. D.’), uitgeg. en toegelicht
door D.A. B r i n k e r i n k (Gron. 1904), 265 vlg.; C. l e C o u t e u l x , Annales Ord.
Cartusiensis VII, 376 vlg.
Scholtens

[Compaen, Claas Gerritsz.]
COMPAEN (Claas Gerritsz.), berucht zeeroover, geb. te Oost-Zaandam 1587, gest.
in of kort na 1655, voer reeds vroeg op de kust van Guinea en elders en legde zich
tijdens het Twaalfjarig Bestand toe op de kaperij, daarna als reeder van een
kaapreederij in het Noorderk wartier. Voorzien van een commissie als kaapvaarder,
gebood hij in 1621 over het kaperschip Walta, waarmede hij op de Noordzee weldra
vriend en vijand lastig viel. Aanvankelijk spaarde hij engelsche en moorsche schepen,
maar weldra ook deze niet en strekte zijn zeer voordeelige kaapvaart uit tot de
barbarijsche kust, waar Salee zijn steunpunt werd en hij met den keizer van Marokko
in betrekking trad. Ook andere zeeroovers dier dagen, o.a. Simon de Danser, ontzag
hij niet en behaalde rijken buit in de Noordzee en den Atlantischen Oceaan.
Omstreeks 1627 verzocht hij den Staten-Generaal om een pardonbrief, die hem
ook werkelijk gewerd door bemiddeling van zijn halfbroeder Heyn Aertsz., die hem
te Salee opzocht; men hoopte hem op deze wijze onschadelijk te maken en slaagde
er in, na eenige aarzeling van zijn kant, hem te bewegen van dien brief gebruik te
maken, ofschoon hij nog op den weg naar het vaderland neiging toonde om zijn
kaperij voort te zetten. In het Vlie binnengevallen, wachtte hij te Spaarndam,
misschien ook nog te Vlanen de verlenging van zijn reeds verloopen pardonbrief
af, waarna hij den Staten-Generaal en Prins Frederik Hendrik zijn dank kwam
betuigen en van hen volledig pardon verkreeg. Hij bleef sedert dien tijd te
Oost-Zaandam als reeder en koopman rustig wonen, ten slotte arm geworden ten
gevolge van tegenslagen in zijn handel en al te groote vrijgevigheid. Hij leefde nog
in 1655.
Zie over hem: Begin, Midden en Eynde der zeerooverijen van den alderfameusten
zeeroover Klaas Gerritsz. Compaen (Amst. 1756).
Blok

[Comperat, Charles]
COMPERAT (Charles) was eerst predikant te Chatillon sur Loire, vluchtte na 1685
naar Holland en was sedert 1687 te Dordrecht, waar hij met Ds. O l i v i e r L o q u e t ,
eveneens gevlucht, sedert 1705 den dienst in de waalsche gemeente waarnam. Hij
was gehuwd met M a r g u é r i t e D'o r t e l of D o r t e l . Van zijn kinderen werden er
twee, in 1687 en 1690, te Dordrecht geboren en gedoopt, waaronder Isaac, die
volgt. Hij overleed te Dordrecht 29 April 1709, zijn weduwe 26 Jan. 1723.
van Dalen

[Comperat, Isaac]
COMPERAT (Isaac), ged. te Dordrecht 10 Oct. 1690, overl. aldaar 2 Oct. 1731, was
de zoon van Charles (die voorgaat) en M a r g u é r i t e D' o r t e l . Hij studeerde
philosophie aan de universiteit te Leiden 17 Sept. 1710, werd predikant te Brielle
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en 18 Aug. 1719 bij de waalsche gemeente te Dordrecht, waar hij ongehuwd
overleed.
van Dalen
CONINCK (Patrice Claude Ghislain ridder d e ), geb. te Brugge 19 Nov. 1770, overl.
aldaar 22 Mei 1827, was de nageboren zoon van B a u d o u i n C h a r l e s
P h i l i p p e d e C o n i n c k en M a r i e A l b e r t i n e v a n Z u y l e n v a n
N i j e v e l t . Hij studeerde aan de hoogeschool te Leuven en daarna aan die te
Keulen, waar hij het diploma van licentiaat in de rechten verwierf. Hij werd, te Brugge
teruggekomen, advokaat en nam les in Engelsch, Italiaansch en Duitsch, en
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deze kennis, die bij de Zuid-Nederlanders toen sporadisch was, is hen later zeer te
pas gekomen.
Toen in 1800 de prefectorale raden werden opgericht, werd hij lid van die van het
departement Lys. In 1802 werd hij door den eersten consul benoemd tot prefect
van het departement Ain, ter standplaats Bourg. Daarna door den nu keizer geworden
Napoleon in 1805 van Jemappes, standplaats Mons. Een betrekking, schijnbaar
van geringer belang was die, welke hem 19 Mei 1810 werd opgedragen, en wel
prefect van het nieuw gevormde departement Bouches de l'Escaut, bestaande uit
de voormalige provincie Zeeland. Hij was hier zeer geacht, maar zijn verblijf te
Middelburg was slechts kort, daar hij 10 Jan. 1811 naar Hamburg verplaatst werd
als prefect van het departement Bouches de l'Elbe. Hier heeft hij in 1813 de militaire
tirannie van Davout en D. van Hogendorp tijdens het beleg door de geallieerden
medegemaakt; hij heeft zich toen gematigd gedragen.
In zijn geboorteplaats teruggekeerd, werd hij 24 April 1815 benoemd tot lid der
commissie tot het ontwerpen van een grondwet voor het nieuwe koninkrijk der
Nederlanden. Hij nam aan de werkzaamheden dezer commissie een zeer werkzaam
deel en werd door zijn medeleden tot haar rapporteur benoemd. De analyse, die
voor het ontwerp gedrukt is, is van zijn hand en is helder en zakelijk. Het verslag
werd 13 Juli 1815 ingediend en de grondwet kwam 24 Aug. tot stand.
De Coninck werd 15 Sept. 1815 tot gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen
benoemd en verhuisde dus naar Gent. Toen men van oordeel was, dat er te weinig
Zuid-Nederlanders onder de ministers waren (in den eersten tijd waren de noordelijke
ministers ook voor het Zuiden gehandhaafd, alleen de hertog van Ursel was reeds
16 Sept. 1815 minister geworden), werd de Coninck bij koninklijk besluit van 10
Febr. 1817 met ingang van 21 d.a.v. benoemd tot minister van Binnenlandsche
Zaken. Bij dat van 31 Dec. 1819 werd hierbij met ingang van den volgenden dag
nog Waterstaat en Publieke Werken gevoegd.
Op 17 Maart 1824 werd besloten, dat van het departement van Publiek Onderwijs,
Nationale Nijverheid en Koloniën met ingang van 30 d.a.v. het Publiek Onderwijs
zou worden afgescheiden en dit onderdeel bij dat van de Coninck gevoegd zou
worden. Sedert heette zijn ministerie van Binnenlandsche Zaken, Onderwijs en
Waterstaat.
Ten einde de Coninck, wiens gezondheid te wenschen overliet, te ontlasten,
verwisselde hij ingevolge koninklijk besluit van 19 Juni 1825 zijn portefeuille met
die van Buitenlandsche Zaken. Om dezelfde reden verkreeg hij verlof met ingang
van 1 Dec. 1825, terwijl hem op 10 Maart 1826 op zijn verzoek eervol ontslag
verleend werd. Hij vestigde zich toen weder in zijn geboortestad.
Hij huwde 28 Juni 1797 F.A.M. v a n O u t r y v e ; in fransche stukken wordt hij
steeds de Coninck-Outryve genoemd. Hij had bij haar een zoon.
Ramaer

[Coninck, Simon de]
CONINCK (Simon d e ), C o n i n c k x , minderbroeder-observant, missionaris in
Holland en Friesland, overleed in zijn klooster te Brussel 1664. Hij was door den
vicaris Leon. Marius gezonden naar Franeker en daar aangekomen 1637. In een
verslag van de missie in het voormalig bisdom Leeuwarden 1640 wordt van Pater
de Coninck gezegd, dat hij sinds drie jaar de statie in Franeker in beroering bracht
(Arch. aartsb, Utrecht IV, 90). De Jezuïeten, die het verslag opstelden, hadden
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de zielzorg over Franeker en waren wellicht niet gediend van de komst van een
Minderbroeder. 17 Juli 1643 werd pater Clingius wegens ziekte teruggeroepen uit
Kampen en S. de Coninck in zijn plaats gesteld. Toen de pater begin Jan. 1644
beter was, keerde hij terug, doch de Kampenaars lieten de Coninck niet vertrekken
dan na herhaalde brieven van zijn procinciaal ook aan jonkheer van Uterwijk,
beschermer der paters. Pater de Coninck kon in Franeker, waar hij hoog
aangeschreven stond, zelfs bij de Protestanten, moeilijk gemist worden.
Hij was een geleerd, indruk makend kanselredenaar, die ook handig de pen
hanteerde en in twistgeding door bondig betoog, door gematigd, beleefd en
zachtmoedig optreden, zijn tegenstanders kon staan. A. Tiarae Annotationes door
B o r s s u m W a a l k e s 37-38, geeft voorbeelden van zijn ijver en verzekert, dat
hij een boek schreef: De sacramentis controversis.
P. de Coninck had een openlijke bijeenkomst, en dispuut gehad met den
vermaarden P. Cabeliau, predikant te Leeuwarden en daarna te Leiden. Petrus
Cabeljau droeg het tweede deel van zijn Catholyck Memoryboeck der gereformeerde,
gestelt tegen het Roomsch-Memoryboek der Pausgesinde (Leiden 1661) op, aan:
‘Simon de Koninck, munnick van de order der Minderbroeders (schrijver van den
Ontdekten Dwaelgeest) ende Cornevius Hazart’ S.J. te Antwerpen (Studiën LII,
405). De predikant blufte, dat hij den pater verslagen had; deze diende hem een
antwoord toe, dat gedrukt werd. Met nog eenige andere wederleggingen en
verdedigingen van verschillende geloofspunten tot een geheel bewerkt, gaf P. de
Coninck een werkje uit: Den Ontdeckten Dwaelgeest. Ofschoon het zeer verspreid
werd, vooral in Holland, schijnt het werkje uiterst zeldzaam te zijn geworden. 1649
was pater Coninkx teruggekeerd in het klooster te Mechelen; vervolgens verbleef
hij te Diest en te Brussel. In Mechelen kreeg hij bezoek van den predikant Jac.
Lydius van Dordrecht met een student in de theologie te Leiden, Michiel de Beer,
vergezeld van een antwerpschen heer, die de geleerdheid en de zachte
welwillendheid van den pater zeer had geprezen. Zij hadden een lang dispuut en
men scheidde als goede vrienden. Predikant Lydius had op verschillende twistpunten
toegegeven aan de bewijsredenen van P. de Coninck. Deze schonk den predikant
een exemplaar van zijn Den ontdeckten Dwaelgeest. Ofschoon het een vertrouwelijke
bijeenkomst geweest was, viel D. Lydius pater de Coninck openlijk aan in de pers
en gaf een valsche voorstelling van de bijeenkomst. Hij schreef: Het Roomsch
Meesterstuk van Heer Simon de Coninck, 1651, waarin twee brieven door den pater
aan Lydius geschreven. Daarbij kwam, dat een der getuigen, de leidsche student
Michiel de Beer, door de bewijzen van den franciscaan tot nadenken was gebracht
en terugkeerde naar Antwerpen om katholiek te worden. Hij gaf 1651 te Antwerpen
een getuigenis in geschrift van de door den predikant Lydius toegegeven instemming
met de bewijzen van den franciscaan. Pater de Coninck antwoordde op het geschrift
van Lydius met degelijke betoogingen op een gematigden toon door: Ontdeckten
Leugengheest van alle Af-ghedwaelde Leeraers namelijk van D. Jacobus Lydius
predikant tot Dordrecht; ende van D. Petrus Cabbelliau Predicant tot Leyden etc.
door Pater Simon de Coninck Minderbroeder, doen ter tydt tot Mechelen maer nu
tot Diest woonende. (t'Antw. By Guilliam Lesteens 1651, 1-12, 216 blz. Van den
strijd met P. Cabelliau is niets vermeld In dl. I, kol. 538.
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Na den dood van P. de Coninck verscheen nog een verdedigingsschrift van een
zijner medebroeders, waarin nogmaals zijn rechtzinnigheid in de katholieke leer
wordt aangetoond: Bondigh Bewys vande ware ende reële tegenwoordigheyt Christi
in het H. Sacrament des Avont-maels, alsoock van de Transubstantiatie ende
waaraghtig eyghen-ghenaemt Sacrificie des nieuwen Testaments uyt pure Schrifture
ende heylighe Out-Vaders van de eerste eeuwen. Ende klare ontbindinghen van
alle argumenten, die Joannes Lemmens predikant tot Valkenbergh in syn boekje
ghenaemt wederlegginghe der Roomscher Transsubstantiatie bijbrenght.... Met nog
een nootwendighe waerschouwinghe ende bewijs, dat Pater Simon de Koninck
Minder-Broeder, in syn Boeck niet en heeft strydigh met de Roomsche kercke. Door
den E.P. Franciscus Wyneghem Minderbroeder te Tongeren (Brussel 1664).
Zie: S. D i r k s . Hist. litt. et bibl. des frères Mineurs de l'observance, 230-233;
Archief aartsb. Utrecht XXVI, 169-173; 214-15; v.d. H e y d e n , Missionarissen in
Friesland, 168; De godsdienstvriend LXXXVI, 268 en vv.
Fruytier

[Coningh, Mr. Laurens Hendriksz. de]
CONINGH (Mr. Laurens Hendriksz. d e ), zoon van H e n d r i k M a t h y s z ., geb. in
de 2e helft der 15de eeuw, overl. te Visé 17 Oct. 1540. Hij behoorde tot een
aanzienlijk geslacht te Tholen, waar hij evenals zijn vader de waardigheid van
schepen, weesmeester en burgemeester heeft bekleed. Hij schonk het
sacramentsgilde aldaar een vaste jaarrente van tien schellingen om het in staat te
stellen eenmaal in het jaar, op St. Thomasavond, ook de schooljeugd te gedenken.
Dit geslacht, dat in Tholen en St. Maartensdijk nog lang daarna in hoog aanzien
stond, leeft ook thans daar nog voort. Een buurt heet nog de Cornelis de
Coninghshoek.
Zie: H o l l e s t e l l e , Geschiedk. beschrijving van Tholen (Middelb. 1897).
Bartelds

[Connio, Nicolaas]
CONNIO (Nicolaas), geboren Italiaan, voerde in 1799 het bevel als kapitein-luitenant
op de brik de Gier, waarmede hij met een ander schip, de hulk de Draak, het Vlie
moest bewaken. Na de capitulatie van Story (30 Aug.) trok hij zich (2 Sept.) met zijn
beide schepen terug tot bij Makkum, waar hij, door twee engelsche fregatten
bedreigd, zich, na raadpleging met zijn officieren en bemanning, met de schepen
aan de blijkbare overmacht zonder ernstigen tegenstand overgaf. Deswege door
den krijgsraad wegens lafhartigheid tot den kogel veroordeeld (10 Sept.), onderging
hij zijn straf te Amsterdam 27 Dec. 1799.
Zie: d e J o n g e , Zeewezen V, 497 vlg.
Blok

[Constant, Pieter (2)]
CONSTANT (Pieter) (2) was in 1676 kapitein van de Zeelandia in het eskader van
Jacob Binckes, dat Cayenne en de fransche Antillen moest veroveren. Bij Tabago
onderscheidde hij zich zeer in den daar geleverden zeeslag (3 Maart 1677) tegen
de Franschen onder d'Estrées maar moest ten slotte, zelf zwaar gewond, zijn schip
op het strand zetten. Verder vernemen wij niets van hem.
Zie: d e J o n g e , Zeewezen II, 709 vgl.
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[Convent, Laurens Davidsz. van]
CONVENT (Laurens Davidsz. v a n ) diende als kapitein 1665 onder de Ruyter en
Tromp, 1666/7 in de toen geleverde slagen en op de bekende zeetochten; na den
slag bij Solebay wordt zijn naam niet meer genoemd.
Zie: B r a n d t , De Ruiter, 428, 468, 508, 652.
Blok

[Cool, Simon]
COOL (Simon), geb. te Amsterdam 15 Juli 1804, overl. aldaar 9 Oct. 1864, was de
zoon van
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G e r r i t C o o l e n I m k e M e n a l d a . Hij was commissionnair en werd 9 Sept.
1851 tot lid van den raad van Amsterdam gekozen. Op 12 Juni 1860 werd hij te
Amsterdam in plaats van het aftredend lid W. Poolman, die nog slechts twee
maanden zitting had, gekozen tot lid der Tweede Kamer. Hij was liberaal op politiek
en orthodox op godsdienstig gebied; het laatste bezorgde hem de stemmen van de
toen kleine partij anti-revolutionnairen te Amsterdam. In de Kamer trad hij weinig
op den voorgrond.
In Sept. 1864 traden tegelijk met hem periodiek als kamerlid af de ultra-liberaal
Mr. C. van Heukelom (dl. IV, kol. 742) en de conservatief Mr. J. Heemskerk Az. (dl.
I, kol. 1044). De anti-revolutionnairen stelden Cool candidaat naast twee der hunnen.
Als zij, gelijk zij elders meestal deden, het aftredend lid, den zeer bekwamen
Heemskerk ook gecandideerd hadden, ware deze herkozen, nu werd hij, doordat
de anti-revolutionnairen bij de herstemming van 28 Juni afwezig bleven, door een
liberaal vervangen. Dit zette tusschen die partijen kwaad bloed, nog versterkt toen
de anti-revolutionnair Mr. L.W.C. Keuchenius (dl. I, kol. 1246) in Sept. 1866 het
ministerie-Heemskerk met hulp der liberalen door een motie omverwierp.
Cool huwde 12 Oct. 1831 J o h a n n a v a n C o p p e n a a l , geb. 28 Mrt. 1807,
overl. 12 Aug. 1848, bij wie hij 3 zonen en 5 dochters had.
Ramaer

[Coolen, Michael]
COOLEN (Michael), ged. te Helmond 20 Mei 1669, zoon van M a t h i a s J o a n n e s
en A n n a W o l f s w i n c k e l , in het klooster genaamd W e n c e s l a u s a
S a n c t i s s i m o S a c r a m e n t o , behoorde tot de oude orde der Carmelieten of
Lieve-Vrouwe-broeders, overleed in het klooster zijner orde te Antwerpen, 14 Oct.
1733, oud 65 jaar; hij was toen sinds 46 jaar geprofest en 41 jaar priester. Hij was
werkzaam als professor der filosofie en theologie en prior in verscheidene kloosters.
Van 1709-12 was hij professor der theologie in het klooster te Leuven en regent der
studiën. 22 Febr. 1715 werd hij gekozen tot prior van het klooster te Antwerpen en
17 Mei daaropvolgend bevestigd in het provinciaal kapittel, dat aldaar werd
gehouden. Van 1718-21 was hij prior te Boxmeer. Hij was ook definitor zijner
ordensprovincie. Als prediker werd hij zeer gezocht.
Zie: Graf- en Gedenkschr. van Antwerpen V, 350; Analectes hist. eccl. Belg. XXII
(1890), 344; S c h u t j e s , Gesch. bisdom 's Hertogenbosch III, 333.
Fruytier

[Coolhoven, Dirk Wilhelmus]
COOLHOVEN (Dirk Wilhelmus), geb. te Dordrecht 24 Maart 1817, overl. aldaar 20
Sept. 1902, was de zoon van J o h a n n e s B a l t h a z a r C o o l h o v e n en
C o r n e l i a A d r i a n a v a n M e e t e r e n . Hij was winkelier, maar beoefende uit
liefhebberij de schilderkunst; voornamelijk schilderde hij rivier- en zeegezichten.
van Dalen

[Cools, Willem]
COOLS (Willem), norbertijn der abdij Tongerloo, geb. te Geel 7 Sept. 1743, sprak
zijn kloostergeloften uit 2 Febr. 1765 en overleed als pastoor te Duizel N. Br. 15
Febr. 1827. Hij behaalde den graad van baccalaureus in de theologie te Leuven en
was eenige jaren professor in de abdij. Daarna was hij werkzaam als kapelaan te
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Duffel 1781 totdat hij pastoor werd te Duizel. In de pastorij dezer kleine parochie
leidde hij vele studenten op en gaf hun de lessen der humaniora gedurende die
moeilijke tijden, toen de seminaries en colleges door de fransche revolutie-mannen
gesloten waren
Zie: L. G o o v a e r t s , Ecrivains de l'ordre de Prémontré III, 35; v a n S p i l b e e c k .
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Necrologium B.M.V. de Tongerloo (1902) 33; S c h u t j e s , Gesch. bisdom 's
Hertogenbosch III, 511.
Fruytier

[Cooperen, Jacob Jan van]
COOPEREN (Jacob Jan v a n ), kapitein ter zee, geb. te Rotterdam 1668, overl.
aldaar December 1732, nam als gezagvoerder van het schip den Briel deel aan de
expeditie van Geleyn Evertsen naar Cadix (1696), hielp in 1706 aan het hoofd der
landingsdivisie Alicante bestormen, nam onder vice-admiraal van Wassenaer (1708)
deel aan de expeditie naar Portugal, later naar Catalonië, 1711 naar Napels en
Toscane; 1713 schout-bij-nacht, als hoedanig hij 1718 met een eskader van 12
schepen naar de Oostzee zeilde tot bescherming van den handel; 1725 diende hij
onder vice-admiraal van Aerssen van Sommelsdijk in het eskader, dat de Algerijnen
kwam tuchtigen. Zijn bekwaamheden en verrichtingen werden, blijkens eenige
schimpdichten op hem, niet algemeen hoog geschat. Een ervan zegt: ‘Eerst vond
men Helden van metaal, maar nu van kooper’. Gehuwd met J o h a n n a v a n
B r a k e l , werd hij begraven in het graf van zijn schoonvader Jan van Brakel in de
Groote kerk te Rotterdam.
Zie: d e J o n g e , Zeewezen III, 698, IV, 21, 23, 68, 103, 111, 130; S c h e u r l e e r ,
Mannen ter zee III, 105-107.
Blok

[Cooreman, Pieter]
COOREMAN (Pieter), kapitein ter zee, werd eind 1676 met de Gouden Star naar
de West gezonden ter versterking van het eskader van Binckes, werd in den slag
bij Tabago (3 Maart 1677), waar zijn schip verbrand werd, zwaar gewond en stierf
3 Mei 1677 aan zijn wonden.
Zie: d e J o n g e , Zeewezen II, 705, 709, 727.
Blok

[Cop, Abraham van de]
COP (Abraham v a n d e ) of K o p , geb. te Utrecht in 1747, overl. te Kampen 24
Febr. 1780. Hij was predikant te Bunschoten sedert 11 Dec. 1768, te Ouderkerk
a.d. Amstel sedert 25 Aug. 1774 en te Kampen sedert 3 Mei 1778. Hij was nog 31
Nov. 1779 beroepen te Leeuwarden, doch kon hier geen intrede doen. Hij schreef:
Leerreden ter inwijding van de nieuwgebouwde kerk der Hervormde gemeente te
Ouderkerk a.d. Amstel (Amst. 1775); Leerreden.... ten afscheid van Campen en ter
intreede te Leeuwarden geschikt.... met opdracht en voorbericht van A. M a n d t ,
predikant te Kampen (Amst. 1780).
Zie: d e B i c e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. v. Protest. Godgel. in Ned. II,
249; Kerkelijk Handboek (1908) Bijl. 137 v., (1910) Bijl. 153, (1912) Bijl. 148; T.A.
R o m e i n , Naamlijst der predikanten in Friesl. (Leeuw. 1886), 37.
Knipscheer

[Coppenol, Dr. Antonius van]
COPPENOL (Dr. Antonius v a n ), geb. te Amsterdam in 1645 als oudste zoon van
den koopman L i e v e n v a n C o p p e n o l (omstr. 1623-71) en S a r a V i n c k e l ,
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beiden doopsgezind. Zijn grootvader was de bekende calligraaf Lieven Willemsz.
van Coppenol (dl. VII, kol. 322). Den 30sten April 1660 werd hij op 14-jarigen leeftijd
te Leiden als student in de philosophie onder den naam van ‘Anthonius a Cappenol’
ingeschreven. Hij promoveerde aldaar tot doctor in de medicijnen 13 October 1667,
waarna hij zich als geneesheer te Amsterdam vestigde. Na den dood van zijn vader
administreerde hij de goederen van zijn onder curateele staanden grootvader. Hij
was in 1669 een van de oprichters van het kunstgenootschap ‘Nil volentibus arduum’
en nam in de vergadering van dit genootschap dd. 29 Dec. 1671 op zich een vertaling
van Justinus te leveren. Deze vertaling schijnt echter nimmer in druk te zijn
verschenen. Wel vertaalde Coppenol uit het
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Latijn: J e r e m . F e l b i n g e r , Een Christelik bericht, hoe de aerdsche politien der
rechtgeloovigen behooren welbestelt te zijn (Amst. 1660).
Met zijn grootvader den calligraaf komt hij voor op Rembrandt's ets ‘de kleine
Coppenol’ (1653); hij is nl. de eenige kleinzoon die daarvoor in verband met
onderstaand gedicht van den aanspreker-dichter H.F. W a t e r l o o s in aanmerking
komt:
‘Op d'afbeelding van Mr. Lieven van Koppenol. Zo teekende van Rijn de grootvaâr
en den zoon Zo spant de Fenix veer in d'yzre naalt de kroon’.
Zie: Alb. Stud. Leiden; Alg. Ned. Familieblad (1883), 14, 5; Testament dd. 23 Juni
1645 en codicil dd. 18 Mei 1671 voor Notaris J. van Loosdrecht te Amsterdam (Amst.
o

Archief Not. Prot. 1971, 17 en 1974, 542 v ); J. t e W i n k e l , De ontwikkelingsgang
der Ned. Letterkunde III, 29 en 43; G. K a l f f , Gesch. der Ned. Letterkunde IV, 548;
W.J.A. J o n c k b l o e t , Gesch. der Ned. Letterkunde IV, 419, 420; Hollandsche
Parnas (1660), 43; art. Lieven Willemsz. van Coppenol in dl. VII, kol. 322 (uit
vorengenoemd codicil van 18 Mei 1671 blijkt dat de calligraaf op dien dag nog in
leven was, dus niet in 1667 of 1668 overleed).
Wijnman

[Cops, Jacob]
COPS (Jacob), geb. in Nederland omstr. 1630, overl. te Batavia 10 Nov. 1684.
Uitgezonden door heeren Zeventien als raad extraordinaris, kwam hij in Dec. 1663
op Java aan. Bij resolutie van 7 Oct. 1664 werd hij tot gouverneur van Banda
benoemd, waar hij zich, volgens Valentijn, zeer gehaat maakte. Na bevorderd te
zijn tot gouverneur van Ambon (res. 26 Dec. 1668) werd hij daar om ‘verscheyden
morsserijen’ ontslagen (res. 7 Jan. 1672) en verloor zelfs zijn qualiteit van
raad-extraordinaris. Aan morshandel, d.i. particuliere handel buiten de
monopolistische O.I.C. om, maakten bijna alle compagniesdienaren zich schuldig;
Cops zou het in ‘onbeschrijfelijke mate’ gedaan hebben. Hij schijnt evenwel
invloedrijke beschermers in patria gehad te hebben, want in 1677 werd hij tot
president van Makassar benoemd en zag zich in 1680 door heeren Zeventien
hersteld als raad-extraordinaris. In Jan. 1682 werd hij teruggeroepen naar Batavia,
waar hij tot zijn dood gebleven is.
Hij was gehuwd met E l i s a b e t h U l e j u s of U l i e s of U l i r u s . Zijn wapen
vertoont drie door elkaar geslingerde visschen. Over zijn kinderen zie volgend artikel.
Zie: d e H a a n , Priangan I; V a l e n t i j n III, 2, 91; R u m p h i u s , Ambonse
historie, in manuscript gebruikt en misbruikt door Valentijn.
Bartelds

[Cops, Johannes]
COPS (Johannes), zoon van den voorgaande, geb. omstr. 1650 in Nederland, overl.
te Batavia 1706. Hij kwam uit met zijn ouders en werd op Ambon tot assistent
aangesteld, waar hij het ambt van secretaris van den raad van justitie waarnam. In
1670 werd hij eerste op Larike, waarna in 1673 zijn bevordering tot onderkoopman
volgde. In 1676, 77 en 82 werd hij respectievelijk logeboekhouder op het soldijkantoor
te Batavia, koopman en opperkoopman, tevens eerste te Japara, in welke functie
hij een hofreis naar Kartasoera volbracht. In hetzelfde jaar werd hij hoofd op het
soldijkantoor te Batavia en tevens president van boedelmeesteren. Tijdens zijn
verblijf in de hoofdstad ging hij als mede-commissaris naar Bantam. Hierop volgde
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in 1689 zijn aanstelling tot gouverneur van Ternate, en nog in hetzelfde jaar zijn
benoeming tot raad-extraordinair. In 1690 werd hij gouverneur van Banda, waar hij
volgens Valentijn ‘zeer weinig werk van zijn
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dienst’ zou gemaakt hebben. Op 10 Nov. 1693 werd hij op verzoek van Banda
teruggeroepen om zitting te kunnen nemen in den raad van Indië. In 1696 werd hij
president van heemraden en gecommitteerde tot en over de zaken van den inlander.
Ook als lid in den raad is Valentijn niet best over hem te spreken. In de brieven naar
patria werd ook zeer over zijn indolentie geklaagd, om welke reden de heeren
Zeventien hem bij resotie van 26 Juli 1705 ontsloegen, doch met behoud van rang
en traktement. Nochtans wordt over zijn ‘ervarentheyt in den omgang met inlanderen’
gesproken. Ook schijnt hij aanleg en lust in studie gehad te hebben, althans talrijke
boek- en kaartwerken, voor de compagnie van belang, werden in zijn boedel
aangetroffen.
Hij was gehuwd met A d r i a n a B e n t (overl. 1685), dochter van F r e d e r i k
L a m b e r t s z e , raad-extraord. en commissaris-gen. en van G i j s b e r t a S l o o t
(wier tante, Machteld Sloot, de echtgenoote was van Jacob Jorisze Pits). Cops'
zuster A n t h o n i a was in 1676 gehuwd met D i r k v a n B l e i s w i j c k . Zijn broer
D i r k werd in 1689 de echtgenoot van C a t h a r i n a D a e m s , weduwe van
Benjamin van der Meer.
Zie: d e H a a n , Priangan I; Valentijn III, 2, 93; d e J o n g e , Opkomst VII, 359.
Bartelds

[Cordes, Henricus]
CORDES (Henricus), geb. te Amsterdam in 1649, overl. te 's Gravenhage 28 Juli
1678. Hij was luthersch predikant te 's Gravenhage sedert 12 Sept. 1674. Hij schreef
een Lijkrede op zijn vader P. Cordes (zie beneden), die na zijn dood is uitgegeven.
A u g u s t i n u s W i s a e u s schreef over hem: Epicedium in obitum Dom. M. Henrici
Cordes, apud Hagienses Batavos pastoris (1678). M. H o p p e schreef: Lijkdicht op
H. Cordes te 's Gravenhage (1678).
Zie: J. L o o s j e s , Naamlijst van predikanten.... der Luth. Kerk in Ned. ('s Gravenh.
1925), 53.
Knipscheer

[Cordes, Ludolph Gottlieb]
CORDES (Ludolph Gottlieb), geb. in Jeverland omstr. 1740, overl. te Zwolle 4 Juni
1827. Hij was luthersch predikant te Zutfen sedert April 1763, te Zwolle sedert 8
Jan. 1756; emeritus 19 April 1818. Nog eens deed hij dienst te Zwolle tijdens een
vacature in 1820. Hij schreef: Verklaringe van Luthers kleine Catechismus, getrokken
uit de breedvoerige verklaring.... door H. M e e n e , eerste predikant van Jever (Arnh.
1772) en Lijkrede op Ds. C.C. Rensing (Amst. 1779), en vertaalde verschillende
werken uit het Duitsch, o.a. van W a l c h , Nieuwste kerkelijke geschiedenis (Arnh.
1775) en diens Levensbeschrijving van Catharina van Bora (Amst. 1777).
Zie: J. L o o s j e s , Naamlijst van predikanten... der Luth. Kerk in Ned. ('s Gravenh.
1925), 53 v.
Knipscheer

[Cordes, Paulus]
CORDES (Paulus), geb. te Hamburg 20 Oct. 1613, overl. te Amsterdam 11 Dec.
1674. Hij studeerde te Rostock, Wittenberg en Jena, en werd luthersch predikant
te Amsterdam 12 Sept. 1641. Een tweede kerk heeft hij in het ‘pakhuis de Kroon’
(Brouwersgracht) ingewijd op 25 Dec. 1659. Emeritus in 1670. Hij schreef: Predicatie
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tot inwijding van het pakhuis ‘de Kroon’ (Amst. 1660); Bijbelsche Categismus-school
(Amst. 1673), vaak herdrukt; Stem te middernagt.... (1655), uit het Hoogd. vert. door
M a r i a v a n d e r H o e v e n (Amst. 1673; herdr. in 1738).
Zijn portret is gegraveerd door C. de Passe.
Zie: J. L o o s j e s , Naamlijst van predikanten.... der Luth. Kerk in Ned. ('s Gravenh.
1925), 54.
Knipscheer
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[Corell, Johannes]
CORELL (Johannes), geb. te Hanau 10 April 1787, overl. te Avezaat 29 Juni 1880.
Hij werd predikant te Wamel en Dreumel 16 Juni 1811, te Meerkerk 13 Oct. 1816,
te Avezaat 15 Nov. 1818. Hij bewerkte W i n e r 's Bibl. Realwörterbuch tot een
Bijbelsch zaakwoordenboek, vrij bewerkt (Tiel 1836-37).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. v. Protest. Godgel. in Ned. II,
251 v.; Alphab. Naamlijst v. boeken.... 1833-49 (Amst. 1858), 148, 771 (tot
verbetering); Kerkelijk Handboek (1903) Bijl. 115, 161, (1907) Bijl., 136.
Knipscheer

[Corlee, Martin]
CORLEE (Martin) onderscheidde zich (1704) als commandeur van een konvooi in
den strijd tegen acht fransche kapers en (2 Oct. 1706) in een slag bij de Doggersbank
tegen een fransch eskader onder Forbin.
Zie: d e J o n g e , Zeewezen III, 675, 714 vlg.
Blok

[Cornelis, Christiaan]
CORNELIS (Christiaan) heroverde 31 Juli 1794 geheel alleen een door de Franschen
gewonnen kof, waarop hij als matroos gediend had, en bracht het scheepje behouden
naar het vaderland terug, voor welke daad hij door admiraal van Kinsbergen geprezen
en beloond werd met een zilveren tabaksdoos met inscriptie.
Zie: d e J o n g e , Zeewezen V, 152, waar zijn portret, gegraveerd door Hodges;
een ander van G. Koeders.
Blok

[Cornelis, Meester]
CORNELIS (Meester), geb. op Selamon (Lontor) waarschijnlijk omstreeks 1600,
overl. te Batavia of op Mr. Cornelis eind 1661. De man, wiens naam nog voortleeft
in dien der bloeiende voorstad van Batavia, werd in de wandeling steeds aldus
genoemd, ofschoon deze bandaneesche gedoopte orangkaja's zoon eigenlijk als
Cornelis Sénèn te boek stond. Van beroep was hij meester, d.w.z. ziekentrooster,
krankbezoeker of voorlezer. Terwijl zijn uit Holland gezonden ambtgenooten slechts
voor de geestelijke behoeften der Europeanen te zorgen hadden, had hij alleen
bemoeienis met de inlandsche christenen. Zoo kreeg men ook rondgaande meesters,
mèstèr koeliling, die het zieleheil der door hen bezochte slaven in dienst van
particulieren voor hun rekening hadden. Aan die inlandsche meesters en vooral aan
den predikant Joan Ferreira a d'Almeida, een gewezen Jezuïet, was de toeneming
der hervormde leer onder de portugeesch sprekende inlanderste danken. Een van
deze voorgangers, onze meester Cornelis, is door toevallige omstandigheden meer
op den voorgrond getreden. In 1621 te Batavia gekomen, hield hij daar in 1635 een
schooltje, deed 's morgens en 's avonds het gebed onder de inlandsche christenen
en las op de Zondagen een maleische preek voor. Daar zal hij ook gewerkt hebben
onder de Bandaneezen van Batavia, die sedert 1641 hun eigen kerkje hadden in
het hun aangewezen kwartier en wier wijkmeester hij tot zijn dood geweest is.
Heurnius (dl. V, kol. 229) prees hem als ‘verstandich ende godtvruchtich’. Na tien
jaar maleisch en portugeesch voorlezer in het weeshuis te zijn geweest, werd hij
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om zijn kunde tot provisioneel proponent bevordert (1642). De verdienstelijke
dominee van de portugeesche gemeente, Ds. Rogerus (dl. IV, kol. 1164), had hem
bij zijn studie de noodige leiding gegeven. Tot predikant heeft hij het nooit gebracht;
de tegenwerking der hollandsche evangeliedienaren, die er tegen op zagen een
Bandanees in hun midden te krijgen, zou dit belet hebben. Toen men hem eindelijk
in 1657 tot het predikantsexamen toeliet, werd hij afgewezen. Toch zijn hij en de
latere geleerde, Ds. Mohr (dl. IV, kol, 995) de eenigen geweest,
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die ‘de gemeente in beyde talen bedienden’ nl. in het maleisch en portugeesch. Hij
bewoonde een huis op de Tijgersgracht en was sedert 1661 de wettige bezitter van
een ‘thuijn’ aan de Groote rivier, waar hij in 1656 een ‘houthackerie’ begonnen was.
Zijn perceel, ongeveer 700 bouw, strekte zich uit tusschen de Tjipinang en de
Tjiliwoeng. De bocht in de laatste rivier diende als afscheepplaats van het gekapte
hout; dit terrein heette bij uitstek Meester Cornelis eiland (eigenlijk schiereiland).
Tijdens den oorlog met Bantam werd het in 1656 door een pagger omringd en later
van een sterkte voorzien, die echter eerst in 1734 ommuurd is. Onder van Imhoff
werd er een kampement ingericht. Zijn historische beteekenis zou het krijgen, toen
Daendels besloot (29 Mei 1810) hier het centrum te vestigen van Java's defensie
tegen den toen dagelijks te verwachten aanval der Engelschen. Het was in de dagen
van onzen meester een heele onderneming, een levensgevaarlijk werk, die
houtaankap in de woeste onbekende streek der bataviasche ommelanden, die bezet
waren met onzalige bosschen, waarin wild gedierte huisde en zwervende, stroopende
Bantammers lijf en goed van den pionier belaagden. Door de toenmalige gebrekkige
verkeersmiddelen was het een dag reizens van de hoofdstad verwijderd, op een
afstand, die thans per rijwiel gemakkelijk in een half uur is af te leggen.
Hij heeft een zoon gehad Z a c h a r i a s , die voorkomt als getuige van het testament
der weduwe van Jan de Brito.
Zie: d e H a a n , Oud Batavia, gedenkboek uitgeg. door het Batav. Gen. I-II (Batav.
1922); d e z e l f d e , Priangan II (Batav. 1911); v a n T r o o s t e n b u r g d e B r u y n ,
O.I. Predikanten i.v. ((Nijm. 1893); W e r n d l y , Mal. Boekzaal, aanhangsel zijner
Mal. Spraakkunst (Amsterd. 1736); Daghregister 13 Dec. 1656.
Bartelds

[Cornelisz, Jacob]
CORNELISZ (Jacob) nam deel aan den tocht van l'Hermite naar Indië, sedert 5
Aug. 1624 als schout-bij-nacht en verbrandde Guayaquil in Peru.
Zie: V a l e n t i j n , O. en N.O.-Indië I, 1, 209.
Blok

[Cornelisz, Job]
CORNELISZ (Job) nam als kapitein van het zeeuwsche schip de Aeolus deel aan
de reis van Joris van Spilbergen (1614) en onderscheidde zich vooral in den slag
bij de kust van Peru tegen de spaansche vloot van don Rodrigo de Mendoça, wiens
admiraalschip hij tot zinken bracht.
Zie: V a l e n t i j n , O. en N.O.-Indië, I, 199 vlg.
Blok

[Cornelisz, IJsbrand]
CORNELISZ (IJsbrand) nam als schipper bij de O.-I.C. werkdadig deel aan de
verovering van Banda onder Lam en Coen (1616-21). Hij schreef zeevaartkundige
aanteekeningen over de westkust van Sumatra (1624).
Zie: Bijdragen taal en volkenkunde van N.-I. 1854 II, 384 en III, 106.
Blok

[Cornelius, Hermanus Christiaan]
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CORNELIUS (Hermanus Christiaan), geb. te Amsterdam 4 Juni 1774, overl. aldaar
18 Sept. 1833. Ofschoon uitgekomen als cadet van de marine (1791), werd hij in
Indië weldra bij het wapen der genie geplaatst, waarbij hij eerst als vaandrig en
sedert 1803 als luitenant diende; ook was hij langen tijd als leeraar aan de
Marineschool te Semarang werkzaam. In 1797 ontdekte hij bij den aanleg van het
fort te Klaten de ruïnen van de Prambanantempels, die toen geheel begroeid waren.
Ook andere overblijfselen van oude bouwwerken werden door hem in teekening
gebracht. In 1809 was hij in den rang van majoor te Soerabaia werkzaam. Tijdens
het engelsche tusschenbestuur werd hij tot superintendent van 's lands
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gebouwen in de afdeeling Semarang benoemd en als ‘Civil Surveyor’ ook met
cartographische werkzaamheden belast. In opdracht van Raffles leidde hij de
wverkzaanmheden voor de ontblooting van de Boroeboedoer (1814), die toen onder
den beganen grond verscholen lag. De eerste afbeeldingen hiervan zijn van C's
hand. Raffles heeft er in zijn History of Java II 17, 18 (1817) volop gebruik van
gemaakt. In 1822 komt hij voor als kolonel van de genie, waarna hij 26 Sept. 1826
met pensioen den dienst verlaten heeft en gerepatrieerd is.
Zie: V e t h , Java I; d e H a a n , Priangan I-II (Batav. 1910).
Bartelds

[Cornelius, Jacob]
CORNELIUS (Jacob), geb. 25 Juni 1710, overl. te Utrecht 26 Oct. 1772. Zijn vader
was T h o m a s C o r n e l i u s , koopman te Bremen, zijn moeder A n n a A l a r d i n .
Hij studeerde te Utrecht in de godgeleerdheid en werd predikant te Wamel 26 Nov.
1741, te Westbroek 4 Juli 1745; emeritus Aug. 1761 wegens ziekte. Hij vestigde
zich hierna te Utrecht en schreef: Nuttige overdenkingen over het uitstel van Christus
komste in de Waereld; over de woorden van Ps. 2:7; over het bidden van het Onze
Vader; eenige praktikale Leerredenen over Ps. 72: 12; over de bekeerde zondaresse
volgens Luc. 7:36-47 (Utrecht 1768), twee deelen; Vervolg der nuttige overdenkingen
(Utrecht 1772). Hij wordt ook genoemd als schrijver van: Genezing van den blinde
door Jezus.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. v. Protest. Godgel. in Ned. II,
257; Kerkelijk Handboek (1903) Bijl. 161, (1910) Bijl. 170.
Knipscheer

[Corsman, Willem]
CORSMAN (Willem) of G u i l i e l m u s C o r s m a n n u s , geb. te Leiden in 1590,
overl. te Baardwijk in 1644. Hij heeft een nieuwe (zie dl. I, kol. 44 v. over het werk
van Carolus Agricola) vertaling gereed gemaakt van de Institutio Chrislianae religionis
van Calvijn. Deze uitgave, in 1650 bij Paulus Aertsz van Ravesteijn (zie dl. II, kol.
1172 v.) te Amsterdam uitgegeven, heeft denzelfden titel als de vertaling van Agricola
die in 1617 verschenen was bij H. Laurensz te Amsterdam, nl.: Institutie ofte
onderwijsinge inde Cristelicke religie...., nu van nieuws uijt het Latijn en François
getrouwelijk overgeset door Wilhelmus Corsmannus, wijlen dienaer des II. Ev. tol
Baerdwijck.... (Amst. 1650). Dit werk is zes jaar na den dood van den vertaler voor
de pers gereed gemaakt door zijn vriend Jacobus Hollebeek (zie dl. I, kol. 1141),
die ook kort na de verschijning, nog in 1650, overleed. S e p p noemt dit een
‘prachtuitgave’, en zegt: ‘De keurige vorm van dezen schoonen foliant, verrijkt met
een portret van Calvijn ten voeten uit, gegraveerd door Claes Jansz. Visscher’ (zie
dl. VII, 1262-64) bewijst wat de uitgever deed. De inhoud spreekt van de ongewone
bekwaamheid des vertalers, die daarin een proef gegeven heeft van zijn
bedrevenheid in het zuiver schrijven onzer moedertaal. Al wat J. Hollebeek tot lof
des vertalers geschreven heeft, kan verdedigd worden. Vertaler en voorredenaar
hadden weleer samen te Leiden gestudeerd. Des eersten werkkring had zich bepaald
tot den dienst der gemeente Baardwijk in de Langestraat. Hollebeek was
voorspoediger geweest.... Ongetwijfeld heeft het afsterven van Corsmannus het
noodzakelijk gemaakt dat ook andere handen iets tot het voltooien van de uitgave
hebben bijgedragen. Joh. Spilgardus (vgl. dl. IV, kol. 1260), predikant te Gorkum
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(zie over hem: W. M e i n d e r s m a , De Geref. gemeente te 's Hertogenbosch
(1629-35) (Zalt-Bommel 1909), 1929) gaf een gedicht daarbij, en liet ook ‘getuige-
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nissen van eenige paepsche schrijvers’... opnemen, terwijl het register is bewerkt
door Abraham Gallus (zie dl. I, kol. 915). Deze vertaling overtreft alle vroeger
vervaardigde, en heeft grooten opgang gemaakt’.
Zie: C. S e p p , Bibliographische mededeelingen (Leiden 1883), 100-106; d e
B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. v. Protest. Godgel. in Ned. II, 271 v.
Knipscheer

[Corstensz, Cornelis]
CORSTENSZ (Cornelis) of C o r n e l i s C h r i s t i a n i , geb. te Gorkum, overl. te
Delfshaven in Juli 1582. Hij was vóór 1574 predikant te Vlaardingen, daarna te
Delfshaven. Hij was bevriend met Petrus Bertius Sr. (zie dl. I, kol. 319 v.), die op 2
Jan. 1578 in een brief aan Arnoldus Cornelii Crusius (zie dl. IV, kol. 484) over hem
schreef (Ned. Arch. v. Kerkgesch. VII (1910), 375). Corstensz heeft geschreven:
Uyllegghinghe des Catechismi der gereformeerde christelicke kercke in Neder
Duijtslandt, dat evenwel te Leiden eerst in 1598 verscheen door de zorgen van
Willem Vinck Dirksz. (zie ald.). Dit boek wordt genoemd ‘nuttig tegen alle
misverstanden en ketterijen’ (H.C. R o g g e ). Bijzonderheden over Corstensz. en
zijn gemeenten vindt men in de hier onder genoemde acta der synoden.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. v. Protest. Godgel. in Ned. II,
275; Kerkelijk Handboek (1907) Bijl., 109, 163; R e i t s m a e n v a n V e e n , Acta
II, 129, 152, 201, aant. 1, 202, aant. 1, 206, 209, 224, 249; R u t g e r s , Acta, 119,
170, 177, 181, 282, 298, 476; B. v a n M e e r , De synode te Emden 1571 ('s
Gravenh. 1892), 261; H.C. R o g g e , Joh. Wtenbogaert I (Amst. 1874), 136, aant.
5; J.W. B u s s i n g h , Jubelreden op het tweede eeuwgetijde van den Hervormden
godsdienst te Delfshaven (Delft 1774); R. A r r e n b e r g , Naamreg. v. Nederd.
boeken tot 1787, 101; B u r g e r s d i j k e n N i e r m a n s , Biblioth. Theol. et philos.
(Leyde 1900), no. 3274.
Knipscheer

[Cortenaer, Egbert Meussen]
CORTENAER (Egbert Meussen), omstr. 1600 te Groningen geboren, nam dienst
bij de Admiraliteft op de Maze, in 1626 konstabel op het schip van kapitein A d r i a e n
E n g e l e n (S i l v e r g i e t e r ). Te Rotterdam huwde hij 20 Mei 1630 met
J a c o m i j n t j e R i p p e n s . Na den dood zijner vrouw in 1636 was hij gevangen
bij de Duinkerker kapers te Nieuwpoort; vrijgekocht door zijn kapitein D i r c k
G e r r i t s z . V e r b u r c h was hij in het laatst van 1637 te Rotterdam terug. Het
volgende jaar diende hij als stuurman op het schip van kapitein S o e t e n d a e l . Hij
hertrouwde 31 Mei 1639 te Rotterdam met T r i j n t g e n A r i e n s (v a n d e r
W o l f f ), uit welk huwelijk in October van het volgend jaar een zoon
B a r t h o l o m e u s geboren werd. Hij was in 1652 stuurman op het schip van Tromp,
en werd door deze later verheven tot zijn kapiteinluitenant, was dit in den slag bij
Terheide (10 Aug. 1653), waarin deze sneuvelde, maar bleef op bevel van de Ruyter
en de With de admiraalsvlag voeren ten einde paniek te voorkomen en kwam
behouden in de Maas terug. Op den tocht naar de Sont was hij kapitein op het schip
van Obdam en diens raadsman, onderscheidde zich zeer in den beroemden slag
van 8 Nov. 1658 en werd na den dood van Witte de With diens opvolger als
vice-admiraal. Als zoodanig kruiste hij 1661-63 op de portugeesche kust en in het
Kanaal. Bij het uitbreken van den Tweeden Engelschen oorlog diende hij aan
vankelijk op de vloot van Obdam, waarmede de kust beveiligd werd en werd 29
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Jan. 1665 luitenant-admiraal bij de Maas, 16 April met voorbijgaan van Johan
Evertsen aangewezen
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tot opperbevelhebber bij ontstentenis van-Obdam. Het bevel voerend over een der
smaldeelen in den slag bij Lowestoft (13 Juni 1665), werd hij reeds 's morgens te
vijf uur doodelijk gewond en sneuvelde, waarop zijn opperstuurman Stinstra, door
hem met het bevel voor het schip belast, met de admiraalsvlag in top de linie verbrak,
zich geheel uit den strijd terugtrok en na den noodlottigen dood van Obdam, nog
altijd met die vlag in top, de vlucht nam. ‘De Helt der Maas, verminckt aen oog en
rechterhand’, werd op staatskosten in de Groote kerk te Rotterdam begraven onder
een fraaie eveneens op staatskosten opgerichte tombe.
Zijn geschilderd portret door B. v.d. Helst is in het Rijksmuseum te Amsterdam;
gebeeldhouwd door R. Verhulst op zijn genoemde graftombe; gegraveerd door A.
Bloteling (naar v.d. Helst), J. Houbraken, M. Mosijn e.a,; gelithografeerd door
Langenhuysen en F.H. Weissenbruch (naar v.d. Helst); in hout gesneden door R.J.v.
Arum.
Zie: d e J o n g e , Zeewezen I, 512, 559, 567, 569, 594, 601, 687, II, 8, 15, 34.
Feuilleton N. Rolt. Cour. 1 Mei 1927.
Blok

[Corten, Reinier]
CORTEN (Reinier), zoon van J o h a n n e s en I d a P e n r i s , te Geleen geboren
11 Maart 1706, werd drossaart van het Graafschap Geleen en Amstenrade,
rentmeester van den Prins van Ligne, landsontvanger en secretaris van Amstenrade
enz., overleed te Geleen 27 Augustus 1764; huwde 28 October 1734 J o h a n n a
P e t r o n e l l a G a d é e , dochter van F r e d e r i c u s en S i b i l l a B o l l e n van
Geleen. Zij overleed aldaar 5 November 1755. De familie bloeit nog in Limburg.
van Beurden

[Cortenbosch]
CORTENBOSCH, commandeur, wist (11 Aug. 1707) als geleider van een groot
konvooi naar Archangel met zijn beide medebevelhebbers onder kapitein van Buren
een aanzienlijk deel van dat konvooi te beveiligen tegen het eskader van den
franschen admiraal Forbin; hij nam daarna onder denzelfden kapitein in Maart-April
1708 deel aan het eskader, dat in samenwerking met de Engelschen onder Byng
hielp om Forbin te beletten den engelschen pretendent Jacobus III en zijn krijgsvolk
over te brengen naar Engeland.
Zie: d e J o n g e , Zeewezen IV, 31 vlg.
Blok

[Cortwyl]
CORTWYL, geb. in Vlaanderen.
Zijn naam wordt het eerst genoemd in het najaar 1569, toen hij op de vloot der
Watergeuzen in Engeland was als luitenant van den heer van Hembyze. In Maart
1571 was hij kapitein van een schip, in 1571 plunderde ‘Corthwyll’ een schip uit
Emden, dat onderweg was naar Rouaan, en roofde voor 200 gulden aan geld en
scheepstuig.
Zie: A l t m e y e r , Gueux de Mer, 20; v a n V l o t e n , Nederl. Volksopstand (1858)
I, 325; Archief van Emden, Vrijbuitersschade Protokollen, stuk van 9 April 1572.
Vogels
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[Cos, Simon]
COS (Simon), zoon van J a c o b , geb. 1614, overl. op Amboina 24 Febr. 1664. Deze
bekwame Compagniesdienaar doorliep de verschillende rangen in burgerlijken
dienst, werd in 1643 onderkoopman, in 1647 tijdelijk fiscaal, kreeg in 1648 den rang
van opperkoopman en hoofd op Loehoe (Klein Ceram), werd in 1650 secunde op
Ternate, waar hij in 1654 als president en twee jaar later als gouverneur optrad. In
1660 volgde zijn benoeming tot raad-extraord.; in 1662 werd hij aangesteld tot
commissaris der oostersche provinciën en tot gouverneur van Amboina. Den 7den
Juli van dat jaar aanvaardde hij de teugels van het bewind over dat gewest uit
handen van J a c o b H u s t a a r t , die met het schip ‘de Walvisch’ naar Java
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vertrok. Een zijner eerste regeeringsdaden was de bouw van het steenen fort te
Kajeli op Boeroe, dat naar hem den naam Cosburg, later Oostburg, ontving. Met
den later zoo beroemd geworden George Everhard Rumphius (dl. III, kol. 1104),
die aanvankelijk in militairen dienst was, ondernam hij een commissie-reis naar de
Banda-eilanden ter inspectie van de fortificatiën aldaar. Kort na zijn terugkomst
kreeg hij een abces aan een zijner beenen, dat zware koortsen veroorzaakte,
waaraan hij overleden is. In de herv. kerk op Ambon, gebouwd op de plek waar
vroeger de maleische stond, bevindt zich thans nog zijn gebeeldhouwde zerk met
een bondig grafschrift.
Hij was gehuwd met E l i s a b e t h A b b e m a , geb. 8 Nov. 1638, dochter van
Fredericus (dl. VI, kol. 2) en van C e c i l i a E l i s a b e t h d u V a y e r . Zij stond
bekend als een schoone, deugdzame, opgewekte vrouw, een aanwinst voor de
kleine samenleving op Ternate en Ambon. Op 2 Aug. 1664 hertrouwde zij met Johan
Maatsuyker, G.-G. van Ned.-Ind. (zie dl. III, kol. 983). Beide huwelijken bleven
kinderloos. Zij overleed 19 Nov. 1674.
Zie: v a n d e W a l l , Vrouwen uit den compagnieslijd (Weltevreden 1923).
Bartelds

[Coster, Florens]
COSTER (Florens), of F l o r e n t i u s C o s t e r u s , geb. te Wognum (?), overl. te
Hoorn in Oct. 1703. Hij wordt genoemd, ‘Joh. Fil’; wellicht was zijn vader J a n
J a n s z ., die vóór hem (1642-53) te Wognum stond. Wanneer hij dan 1651 te Utrecht
als student is ingeschreven als ‘Woggionsis’, kan dit beteekenen: ‘wonende te
Wognum’. Hij werd predikant te Wognum (en Wadwaai) in 1654, te Hoorn in Sept.
1656. Hij was gehuwd met A n t j e B e e t s van Hoorn. Er zijn van hem eenige
portretten. Van zijn geschriften vinden wij opgegeven: Nederlands vloek en zegen
ofte vernieude gedachtenisse van Godts oordeelen en weldaden. Nederlandts
breuken geheelt (Hoorn 1682, 6de dr. vermeerderd met een nieuwe vloek en zegen
en andere biddaghsstoffe enz. (Deventer 1729), hetz. mitsgaders ene bevestiging
en twe synodale predikaatsien (Hoorn 1740). Voorts: Den geestelijken mensch in
zijn begin, voortgang en uiteynde, 6de dr. (Rott. 1739); Over den profeet Maleachi
(Delft 1725; Gron. 1738); Belijdenis (Hoorn 1718); Twee Predikatien.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. v. Protest. Godget. in Ned. II,
284 v.; B u r g e r s d i j k e n N i e r m a n s , Biblioth. theologica et phil. (Leyde 1900),
131, 771 (no. 213, 214); M u l l e r , Cat. v. portr., 66; Kerkelijk Handboek (1908) Bijl.,
122, 150 (aan te vullen); V e e r i s e n d e P a a u w , Vernieuwt kerkel. Alphabeth
(Enklh. 1750), 49; R. A r r e n b e r g , Naamlijst van Ned. boeken tot 1787, 128.
Knipscheer

[Costerius de Boschoven, Theodorus Bernardus Josephus]
COSTERIUS DE BOSCHOVEN (Theodorus Bernardus Josephus), ged. te Weert
15 Mei 1691, zoonj van A r n o l d u s , J.U. Licentiaat, schout, ontvanger van den
prins van Chimay en C a t h a r i n a S m e t s o f S m i t s . Hij werd ook J.U.,
Licentiaat, ontvanger, schout van Nederweert, huwde M a r i a R e g i n a
Verspecht.
Zijn zoon A r n o l d u s I g n a t i u s C o s t e r i u s , ged. te Weert 24 Juli 1725 werd
priester, Kanunnik der Domkerk van Roermond 15 Juni 1748, officiaal 1764, overl.
1793 te Roermond. Zijn testament is ingeschreven Rijksarchief Maastricht VI, 119
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verso. Zij noemden zich naar het gehucht Boshoven bij Weert, een oude schans.
De familie is uitgestorven in Limburg.
van Beurden
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[Costerus, Abraham]
COSTERUS (Abraham), geb. omstr. 1575 te Antwerpen, overl. te Ossendrecht in
1658 (?). Hij studeerde in de godgeleerdheid te Leiden, en was eenigen tijd rector
van de latijnsche school te Woerden. Voorts was hij predikant te Klaaswaal sedert
1603, te Sliedrecht sedert 1605, te Barendrecht sedert 1606, te Hooge- en Lage
Zwaluwe sedert 1609, te Ossendrecht sedert 1614. Toen in de twaalfde zitting van
de Synode te Dordrecht op 24 Nov. 1618 ‘de namen der afwesende genoemt ende
aengheteyckent zijn die in een yeder provincie tot de oversettinghe ende oversieninge
van dit werck’ (de vertaling van den Bijbel) ‘de bequaemste ghehouden wierden’,
is daarbij ook èn door de algevaardigden van Zuid-Holland èn door de professoren
gewezen op ‘Abraham Costerus, predikant te Ossendrecht, voorheen rector der
latijnsche school te Woerden’.
Hij schreef: Historie der Joden die tsedert de verstooringhe Jerusalems in alle
landen verstrooyt sijn (Amst. 1658). Dit werk is een poging om de amsterdamsche
vroedschap te bewegen het bouwen van een nieuwe openbare synagoge te beletten
(vgl. J.S. d a S i l v a R o s a , Gesch. der Portug. Joden te Amsterdam [Amst. 1925],
84-91). Voorts gaf hij uit: De grouwelijke ongehoorde blasphemien ende raserijen
van Thomas Leamer... in syn clare vertooninge ghestelt ende wederlegt (Rott. 1613);
Verdediginghe der H. Schriftuere teghens die van de Roomsche Kercke, Castalionem
en syne navolgers, bewijsende de zuyverheyt der selver in de eygene lalen, ooc de
onvasticheydt der apocryphe boecken ende der griecser ende oude lat. oversettinghe,
waarachter: Paralelismus, d.i. vergelijckinghe der cverzellinghe eenigher plaetsen
des N. Testaments der Ghereformeerden ende der Mennoniten. Mitsgaders de
verklaringhe eenigher hebreeuscher ende griecser namen des N.T. (Rott. 1614),
dit werk is in de bibliotheek der doopsge. gem. te Amsterdam (Catalogus II [Amst.
1888], 176); Vreemde ende ongehoorde tydinghe, comende uyt Roomsch-Babel....
Voirtgebracht tot ondersteunsel vande afgodische misse door Pater Maximiliaen,
Jesuwijt tot Antwerpen. Ende tot proeve ghestelt aen den Toetsteen der waerheydt
('s Gravenh. 1620). Ook: 't Leven van den ridder van St. Joris wordt hem toegekend.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. v. Protest. Godgel. in Ned. II,
283 v.; Kerkelijk Handboek (1907) Bijl., 103, 128, 158; R e i t s m a en v a n V e e n ,
Acta III, 208; Archief voor kerkel. gesch. V (1834), 117, 120, en de in den tekst
vermelde bronnen.
Knipscheer

[Costerus, Albertus]
COSTERUS (Albertus), kapitein ter zee in 1802 geworden, zeilde 15 Febr. 1807 uit
Hellevoetsluis uit met het fregat de Utrecht ten einde Curaçao te beveiligen; zijn
schip werd 10 dagen later in een storm tegen de klippen van het eiland Sanda
(Orkney's) geslagen en verbrijzeld. 1814 werd hij weder bij de herstelde marine
geplaatst.
Zie: d e J o n g e , Zeewezen V, 616.
Blok

[Costerus, Johannes]
COSTERUS (Johannes), K o s t e r u s of C u s t a d i u s , geb. te Deventer, overl. te
Zwartsluis in 1684. Hij was predikant te Ens (Schokland) sedert 1624, en te Zwartsluis
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sedert 1626, en schreef: Den sorch-duyvel, gepast op de seden van onsen tydt
(Kampen 1637).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. v. Protest. Godgel. in Ned. II,
285; Kerkelijk Handboek (1878) 523, (1912) Bijl. 157.
Knipscheer

[Costerus, Wilhelmus]
COSTERUS (Wilhelmus) of W i l l e m C o s t e r , geb. omstr. 1611 te Middelburg
(?) overl. te 's Hertogenbosch in Mrt. 1673. Hij studeerde te
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Leiden (?) in de godgeleerdheid en was predikant te Nieuwveen sedert 1638, te
Weesp sedert 30 Aug. 1644, te Kampen sedert 1648 en te 's Hertogenbosch sedert
Sept. 1654. Hij wordt genoemd als schrijver van Afscheids-predikatie van Weesp
en van Jethroos raad.
Zie: de B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. v. Protest. godgel. in Ned. II, 285;
Kerkelijk Handboek (1907) Bijl. 141, (1908) Bijl. 148, (1912) Bijl. 147; V e e r i s e n
d e P a a u w , Vern. kerkel. Alphabeth (Enkh. 1750), 49.
Knipscheer

[Cosijn, Pieter Jakob]
COSIJN (Pieter Jakob), geb. te Rijswijk 29 Nov. 1840, overleden te Leiden 26
Augustus 1899. Cosijn bezocht het gymnasium te Gouda en Utrecht en werd in
1857 student aan de Utrechtsche Academie. Hier was hij eerst ingeschreven als
student in de rechten, maar voor het propaedeutisch examen ging hij naar de
literarische faculteit over. Hij volgde de colleges van S. Karsten, J.A.C. Rovers, L.G.
Visscher, en diens opvolger W.G. Brill. Bij het universitair onderwijs, dat hij ontving
- althans voor zoover het de literarische vakken gold - weinig baat vindend, heeft
hij zich in zijn studiejaren zijn eigen weg gebaand. Naast de klassieke philologie,
waarin hij gepromoveerd is, heeft hij zich ernstig beziggehouden met het
Nederlandsch. Zijn belangstelling ging evenwel meer naar philosophie, literatuur
en muziek, dan naar teksteritiek en grammatica. Cosijn promoveerde 26 Juni 1865
op een Commentatio literaria continens Annotatiunculas ad Aristophanis Ranas.
Reeds den 1en April 1863 was hij tot conrector te Winschoten benoemd. Na zijn
promotie verwisselde hij deze betrekking met die van leeraar in het Nederlandsch
aan de hoogere burgerschool en het gymnasium te Haarlem. Hier is hij tot Mei 1871
werkzaam gebleven. Den 17en April 1866 was hij gehuwd met J a c o b a M a r i a
P l ü g g e r . Uit zijn praktijk van het onderwijs zijn zijn eerste werkjes voortgekomen:
een Nederlandsche Spraakkunst, 2 dln. (Etymologie 1867; Syntaxis 1869),
Oefeningen daarbij (1868), een beknopte Nederlandsche spraakkunst (1870) en
een Cacographie ten gebruike bij het middelbaar onderwijs (1866). In 1870 richtte
hij met Eelco Verwijs den Taal- en letterbode op. Dit tijdschrift, gewijd aan de studie
van het Nederlandsch, trad in de plaats van den Taalgids, die met den dood van
L.A. te Winkel had opgehouden te bestaan. Als Neerlandicus zijn zuiver
wetenschappelijke loopbaan begónnen, werd voor Cosijn de germaansche
taalwetenschap, later verruimd tot de germaansche philologie, het eigenlijk domein.
Aanvankelijk onmisbaar hulpmiddel om de taalvormen, de phonetische,
morphologische, syntactische verschijnselen en den woordvoorraad van het
Nederlandsch toe te lichten, werd voor Cosijn het Oud-germaansch meer en meer
het hoofddoel zijner studiën. Als het voornaamste werk uit dezen tijd kan wel
genoemd worden zijn geschrift: De Oudnederlandsche psalmen. Toen Cosijn met
dit geschrift zijn naam als germanist voor goed vestigde, was hij naar Leiden
verhuisd, waar hij als mede-redacteur van het Woordenboek der nederlandsche
taal opgetreden was. Deze functie heeft hij tot 1877 vervuld. In dit jaar werd Cosijn
tot Lid van de Koninklijke Academie van Wetenschappen benoemd. Bij de instelling
van het doctoraat in de nederlandsche letteren, mogelijk geworden door de nieuwe
wet op het Hooger Onderwijs, werd Cosijn voorgedragen voor hoogleeraar in het
Oudgermaansch aan de leidsche universiteit. In den Haag talmde men evenwel zoo
lang met de benoeming, dat de amsterdamsche Gemeenteraad de
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Regeering voor was. Zonder lang beraad nam hij deze benoeming tot hoogleeraar
in de nederlandsche taal- en letterkunde en de oudgermaansche talen aan. Op
aandrang van Leiden wist Minister Heemskerk, met buitengewonen spoed, de
benoeming van Cosijn tot hoogleeraar in het Oudgermaansch te bevorderen. Voor
het professoraat te Amsterdam heeft hij toen bedankt. Den 22en October 1877
aanvaardde Cosijn zijn ambt met een openbare les over: De studie van het
Oudgermaansch beschouwd in verband met de beoefening van het Nederlandsch
aan onze hoogescholen. Reeds spoedig werd, ook in verband met de colleges, die
hij voor de candidaten moest geven, het Angelsaksisch zijn eigenlijk arbeidsveld.
Hierdoor is zijn naam vooral in het buitenland bekend geworden.
Zijn geschriften zijn de volgende: Commentatio literaria continens Annotatiunculas
ad Aristophanis Ranas (Traiecti ad Rhenum 1865); Cacographie ten gebruike bij
het middelbaar onderwijs (Haarlem 1866, 3e druk 1880); Vergelijkende spraakleer
der Nederlandsche, Hoogduitsche en Engelsche talen (vormleer), voor schoolgebruik
bewerkt (Haarlem 1866); Nederlandsche spraakkunst Etymologie (Haarlem 1867,
6e druk 1881; 7e druk bewerkt door J. t e W i n k e l 1886; 8e dr. 1892); Syntaxis
(Haarlem 1860; 5e dr. 1881; 6e dr., bewerkt door J. t e W i n k e l 1888); Oefeningen
bij de Nederlandsche spraakkunst (Haarlem 1868; 5e druk 1881; 6e druk herzien
door J.G. F r e d e r i k s 1885; 7e druk 1894); Beknopte Nederlandsche Spraakkunst
(Haarlem 1870; 7e druk 1894); Eenige taal- en natuurkundige ontdekkingen van
den hoogleeraar J. van Vloten, Doctor in de Godgeleerdheid, beoordeetd door Dr.
P.J.C. (Haarlem 1871); H.J. v a n D a l e , Zinsontleding. Een handboekje voor
onderwijzers en leerlingen, 2e druk, herzien en met een voorbericht van P.J. C o s i j n
(Schoonhoven 1873; 3e druk 1877); De oudnederlandsche psalmen (Haarlem 1873);
Kurzgefasste altwestsächsische Grammatik. Erster Theil: Die Vocale der
Slammsilben (Leiden, E.J. Brill 1881), van deze eerste bewerking is niet meer
verschenen; Altwestsächsische Grammatik. Erste Hälfte: Lautlehre; Zweite Hälfle:
Die Flexion (Haag, 1883-88, 2 dln.); Aanteekeningen op den Béowulf (Leiden 1892);
Kurzgefasste altwestsächsiche Grammatik 2. verbess. Auflage. 1. Theil: Die
Lautlehre; 2. Theil: Die Flexionslehre (Leiden 1893); Over Angelsaksische poëzie.
Rede uitgesproken op den 324sten verjaardag der Universiteit te Leiden (Leiden
1899).
Verder een groot getal bijdragen in Taal- en letterbode; Taalkundige bijdragen;
Verslagen en Mededeelingen der Kon. Academie van Wetenschappen, Afd.
Letterkunde; Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur; Tijdschrift
voor Nederlandsche taal- en letterkunde; Noord en Zuid; Nederlandsche Spectator;
De Gids; Museum; Taal- en letteren en Handelingen van het Eerste Nederlandsche
Philologencongres.
Zijn portret werd geteekend door Jan Veth; het komt voor in Nederlandsche
Almanak 1900; Almanak van het Leidsche Studentencorps 1900.
Zie: B. S y m o n s , P.J. Cosijn in Jaarboek Kon. Academie 1900; A. K l u y v e r ,
Ter herinnering aan P.J. Cosijn in Gids 1899 IV, 163; T.H. d e B e e r , P.J. Cosijn
in Noord en Zuid 1899, 553; A.S. C o o k , P.J. Cosijn in Journal of germ. philology
III, 389; J.H. G a l l e e , Rede bij de aanbieding van het portret van P.J. Cosijn in
Jaarboek Univ. Leiden 1900-1901, 30; Nederlandsche Almanak 1900.
Hoogeveen
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[Couper, Jacob]
COUPER (Jacob), geb. te Edinburg 1641 of 1642, vermist na een schipbreuk 1694,
zoon van J a m e s C o u p e r , die te Edinburg gevestigd bleef, toen diens vader
wegens de vervolging der schotsche kerk in 1584 naar Friesland was uitgeweken,
waar hij in 1620 als predikant te Burgwerd is overleden. Jacob trad in dienst der
O.I.C. (1663) als soldaat, doch werd reeds in 1664 tot assistent te Bantam
aangesteld, in 1665 overgeplaatst naar Batavia, vanwaar hij nog in hetzelfde jaar
als secunde naar Japara vertrok. Vier jaar later toegevoegd aan een ambassade
naar den soesoehoenan, werd hij al in December van dat jaar met overspringing
van den rang van boekhouder tot onderkoopman bevorderd. In 1670 volgde zijn
benoeming tot waarnemend resident te Japara, nog in 1671 werd hij het opperhoofd
aldaar, met den rang van opperkoopman (1672). Reeds in 1674 zag hij de
noodzakelijkheid in de Makassaren van Java's n.o. kust te verdrijven. Hij was het
ook die het groote belang begreep, dat de Compagnie den Soesoehoenan krachtig
steunde. Op zijn verzoek werd hem deswege toegestaan naar Batavia te komen
(1676), waar Speelman (dl. VI, kol. 1254) allengs in den raad een groot overwicht
gekregen had, wat C. ten goede kwam, zoodat op 5 Dec. 1676 besloten werd, dat
dit raadslid naar Java zou gaan (onder ‘Java’ verstond men toen midden Java)
samen met Couper, die ‘de javaanse tale prompt lesen, schrijven en spreken kan.’
4 Maart 1677, door Speelman naar Mataram gezonden, slaagde C. er in een contract
met den sultan geteekend te krijgen. Als commandeur met een legerafdeeling tegen
de Bantammers in Indramajoe gezonden (1678), slaagde hij ook hier in deze moeilijke
taak, zoodat hij zich nog in hetzelfde jaar tot opperkoopman bevorderd zag, waarna
hem de benoeming tot gezaghebber op Java's n.o. kust ten deel viel (1679). Hier
kreeg hij volop gelegenheid zijn verdiensten als legeroverste en bewindsman te
toonen. Troeno Djojo, de door den soesoehoenan van Mataram, Amangcoerat I
smadelijk bejegende madoereesche kroonpretendent, verbond zich met de uit
Celebes uitgeweken Makassaren, die op Java een nieuw vaderland gezocht hadden
en daar in den oosthoek de eene kustplaats na de andere veroverden en
brandschatten. De regeering te Batavia stelde zich aanvankelijk met halve
maatregelen tevreden en scheen op dien verren afstand het kritieke van den toestand
niet voldoende te beseffen. De macht en het aanzien van Troeno Djojo, die zeer
verreikende plannen koesterde, stegen met den dag. Eindelijk werd in Juli 1678 het
besluit genomen om krachtig tegen hem op te treden. Het steunpunt zijner operaties,
de vesting Kediri werd veroverd en ontmanteld en na een maandenlange vervolging
werd hij omsingeld en door uithongering gedwongen zich over te geven. Tegen de
stellige belofte in, is Tr. Dj. toen den Soesoehoenan in handen gegeven, die hem
terstond zijn kris in de borst stak. Couper verontschuldigde zich met op zijn eigen
gevaarlijke ziekte te wijzen, die hem aan het bed gekluisterd hield. Verre van
edelmoedig traden de dienaren der Compagnie vaak tegen de gevallenen op. Met
onverbiddelijke gestrengheid werd vervolgens aan den opstand een einde gemaakt.
Na opgetreden te zijn als chef eener expeditie (1684) tegen het bendehoofd
Soerapati, een voormaligen balineeschen slaaf, die aan het hof te Kartasoera grooten
invloed had op den Soesoehoenan Amangcoerat II, werd hij in 1685 tot commandeur
van Sumatra's westkust benoemd. In 1687 zag hij zijn verzoek om te mogen
repatrieeren toegestaan. Op het punt van vertrek staand, werd hij nog
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benoemd tot lid der commissie die naar Bantam bestemd was tot regeling der zaken
na den plotselingen dood (12 Oct. 1687) van den trouwen vriend der Compagnie
sultan Aboe'l Natzar. Den 5. Dec. van dat jaar zeilde Couper uit als commandeur
der retourvloot, waarop zich ook bevonden de reisbeschrijver V o g e l en G e o r g e
M e i s t e r , de auteur van de Orientalisch- Indianische Kunst- und Lustgärtner
(Dresden 1692). Na een rust van zes jaren, reisde hij, tot raad-extra-ordinaris van
Indië benoemd (1694), op het schip ‘de Ridderschap’ naar Java terug. Daar leed
hij schipbreuk op de kust van Madagascar. Geen der opvarenden heeft men ooit
wedergezien. In 1695 werd een expeditie uit Holland gezonden om op de westkust
van Australié naar dit schip te zoeken. De ziel dier onderneming was Nic. Witsen
(dl. IV, kol. 1473) die bleef ‘presumeren dat sy wel op een dier onbekende stranden
mogte gebleven syn en nog leven’ (H e e r e s , Het aandeel der Nederl. enz.;
G e b h a r d , Nic. Witsen II, 204). Ook zijn zoon moet in de schipbreuk gebleven
zijn.
Hij huwde in 1675 met de achttienjarige A l e t t a B r e l i u s uit Maastricht, dochter
van den predikant T h e o p h i l u s B., die ook Ds. F. Gueynier (dl. VI, kol. 650) tot
schoonzoon had. Hij hertrouwde in 1687 met E v a M u s . Daar beide huwelijken
kinderloos waren, nam hij den tweejarigen J a c o b B e y l a n d als zoon aan. Deze
Eva Mus van Tayouan (Formosa) was de dochter van den predikant P e t r u s M u s
of M u s c h , die in 1662 door Coxinga was onthoofd, en van C a t h a r i n a
Stadlander.
In de javaansche kronieken, de z.g. babads, een mengsel in versmaat van
verdichte verhalen, mythen en ware gebeurtenissen in een gefingeerde
chronologische volgorde, komt hij steeds als Jacoel Meester voor, naar de
17-eeuwsche gewoonte om iemand met zijn voornaam aan te duiden. En men was
gewoon om Engelschen als ‘meester’ aan te duiden.
Men verwarre hem niet met J a c o b C o o p e r uit Delft, die als officier bij het
beleg van Malakka is overleden (1640).
Zie: d e H a a n , Priangan I; W i j n a e n d t s v a n R e s a n d t in Mbl. Nederl.
Leeuw 1908; d e J o n g e , Opkomst VI, 1, 94, 155; V a l e n t i j n , I, 210, III, 2, 68,
IV, 2, 104; H e e r e s , Het aandeel der Nederl. enz.; v. T r o o s t e n b u r g d e
B r u i j n , Biogr. Wrdbk. v. O.I. predikanten (Nijm. 1893).
Bartelds

[Court, jhr. Mr. Paulus Emmanuel Antonie de la]
COURT (jhr. Mr. Paulus Emmanuel Antonie d e l a ), geb. te Gemert 24 Dec. 1760,
overl. te Oostelbeers 5 April 1848, was de zoon van Mr. P e t r u s A d r i a n u s d e
l a C o u r t en M a r i a H e n r i c a E l i s a b e t h v a n d e r G h e e s t . Na zijn
studien te Leuven voltooid te hebben, vestigde hij zich als advocaat te 's
Hertogenbosch. Hij vereenigde zich, evenals geheel het generaliteitsland Brabant,
met de omkeering van 1795, al was hier van animositeit tegen den stadhouder
weinig sprake. Men wenschte slechts aan de onwaardige behandeling, die de
Generaliteitslanden sedert 1648 ondergingen, een eind gemaakt te zien en dit is in
den loop van 1795 geheel gelukt.
De la Court werd 27 Jan. 1796 tot lid der Nationale vergadering gekozen, evenwel
niet in Brabant maar in het district Zalt-Bommel. Eerst bij de verkiezingen op 2 Aug.
1797 ging hij over naar het district 's Hertogenbosch.
Hij was van den aanvang af een gematigd man; na den staatsgreep van 22 Jan.
1798 weigerde hij de verklaring van afkeer van het stadhouderschap, het federalisme
enz., die van de leden geëischt
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werd, te teekenen. Hij werd dus uitgesloten van het lidmaatschap. Hij hield zich lang
van de politiek afzijdig, doch werd eindelijk in de plaats van iemand, die de
benoeming niet had aangenomen, bij besluit van koning Lodewijk van 12 Oct. 1806
benoemd tot lid van het Wetgevend Lichaam.
Bij de instelling der landdrosten door dezen vorst, in navolging der préfets in
Frankrijk, werd de la Court 8 Mei 1807 tot landdrost van het departement Brabant
benoemd. Hij bleef dit tot aan de annexatie van dat departement ingevolge het
verdrag van Parijs van 16-19 Maart 1810, toen 23 April d.a.v. N. baron Fremin de
Beaumont tot préfet van het nieuwe departement Bouches du Rhin benoemd werd.
In Mei gaf de la Court het oostelijk deel van Brabant aan dezen, het westelijk deel
aan den préfet van Antwerpen over.
Kort daarna werd hij benoemd tot thesaurier-generaal van het departement
Bouches du Rhin, tot hetwelk ook het deel van Gelderland bezuiden de Waal
behoorde. Na de bevrijding werd hij in 1814 in dezelfde betrekking benoemd, en
tevens tot administrateur van 's Rijks schatkist, nu voor de herstelde provincie
Brabant, na de vereeniging met België Noord-Brabant geheeten.
De la Court was 7 Juli 1829 regeeringskandidaat tegenover het aftredend lid van
Sasse van IJsselt, maar terwijl een medestander der regeering herkozen werd, werd
ook van Sasse herkozen, terwijl de andere medestander der regeering vervangen
werd door een tegenstander.
Hij werd door den raad van 's Hertogenbosch op 1 Juni 1830 tot lid der Provinciale
Staten van Noord-Brabant gekozen en door zijn medeleden 4 Oct. 1831 tot lid der
Tweede Kamer.
Hij behoorde tot de conservatieve partij en ging meestal met de regeering mede.
Bij de voorstellen tot grondwetsherziening in 1840, waarvan het eenige belangrijke
was de invoering der ministerieele verantwoordelijkheid, drukte hij zijn dankbaarheid
daarvoor aan de regeering uit. Zijn mede-afgevaardigden uit Noord-Brabant op een
na waren van een tegenovergesteld gevoelen, en achtten de voorstellen
onvoldoende. Bij zijn periodieke aftreding tegen Oct. 1841 verzocht hij voor een
herkiezing niet in aanmerking te komen en werd hij op 8 Juli te voren vervangen.
Hij was eigenaar van de kasteelen Onzenoort onder Nieuwkuik en Baasterhoef
onder Oostelbeers. Hij werd in 1823 in den adelstand verheven.
Hij huwde 27 Jan. 1794 M a r i a J o h a n n a T h e r e s i a v a n B o m m e l , geb.
13 Oct. 1766, overl. 7 Aug. 1814, bij wie hij twee zonen en een dochter had.
Hij schreef: Over de redenen waarom in ons gemeenebest zeer vele gronden
onbebouwd blijven liggen ('s Hertogenbosch 1802).
Ramaer

[Courton, Jacques André]
COURTON (Jacques André) of C o u r t o n n e , geb. te 's Gravenhage 16 Dec. 1711
(?), overl. te Leeuwarden 2 Aug. 1775. Hij was de zoon van P i e r r e C o u r t o n n e
en B r o s s a r d d e S a i n t C l a i r . Hij studeerde te Leiden in de godgeleerdheid
en werd predikant te Voorburg in 1733, te Heusden op 27 Maart 1735, te Leeuwarden
1 Aug. 1745. Volgens J. H a r t o g zou hij de schrijver kunnen zijn van: Extraits de
toutes les oraisons funèbres qui ont été imprimées sur la mort de monseigneur le
Prince d' Orange et de Nassau... C. Sepp houdt hem niet voor den vertaler van J.
S t i n s t r a ' s Waarschuwinge tegen de geestdrifverij, vervat in een brief aan
Doopsgezinden in
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Friesland (Harl. 1750) als: Lettre pastorale contre le fanalisme, adressée aux
Mennonites de Frise, Trad. du Hollandois (Leide 1752), voor wien men ook Elie
Luzac (zie dl. I, kol. 1287-90) heeft gehouden. Toch voegt Sepp hieraan toe: ‘Er is
in de gissing iets verblijdens voor zoo ver zij op de veronderstelling rust, dat
Courtonne veel sympathie koesterde jegens Stinstra's geschrift’. Hij vertaalde een
werkje van W. W a t t o n , Some Toughts concerning a proper Method of studying
Divinity (London 1734) als: Bedenkingen over de beste wijze van studeeren in de
H. godgeleerdheid.... (Leeuw. 1765). Eveneens gaf hij uit: Lettres de Charles
Drelincourt au prince Ernest, Landgrave de Hesse, sur son changement de religion
(1664), nouvelle édition retractée, corrigée et augmentée de notes par J.
Courtonne.... (la Haye 1765) (vg. dl. VII, kol. 384 v.). Hij was gehuwd met S a r a
Maria de Desclaux.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. v. Protest. Godgel. in Ned. II,
280-282; C. S e p p , Johannes Stinstra en zijn tijd (Amst. 1865-66) II, 217; R.
A r r e n b e r g , Naamregister van Nederd. boeken tot 1787, 149; Catalogus v.d.
Biblioth. der Ver. Doopsg. Gem. te Amsterdam II (Amst. 1888), 249 v. en (Amst.
1919), 140.
Knipscheer

[Courton, Pierre Jacques]
COURTON (Pierre Jacques) of C o u r t o n n e , geb. te 's Gravenhage 8 Dec. 1717
(?), overl. te Amsterdam 18 Sept. 1775. Hij studeerde te Leiden in de godgeleerdheid
en werd waalsch predikant te Goes 27 Juni 1734, te Amsterdam 7 April 1744. Bij
resolutie van de Staten-Generaal werd hij 27 Juni 1752 benoemd tot
ambassade-predikant te Parijs. Na drie jaar keerde hij te Amsterdam terug. Hij
schreef: Sermon sur les exhortations de Jean Baptiste (Amst. 1764) en Sermons
sur divers textes... (Amst. 1777).
Zijn portret is gegraveerd door J. Houbraken (1778) naar P.F. de la Croix.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. v. Protest. Godgel. in Ned. II,
279 v.; B u r g e r s d i j k e n N i e r m a n s , Bibliotheca Theol. et philos. (Leyde 1900),
no. 3336 en blz. 771, no. 215.
Knipscheer

[Couvercelius, Carolus]
COUVERCELIUS (Carolus), C o u v e r s e l i u s , C o u v e r s e l , C o u v r e c h e f ,
karmeliet of Lieve-Vrouwebroeder, was 13 April 1634 tot prior gekozen in het klooster
te Antwerpen. Nadat hij ontslag genomen had, ging men 17 Jan. 1635 tot de keuze
van zijn opvolger over. Te dien tijde werd in den Karmel te Antwerpen begraven
Germyn Couverchies, post van zijn koninklijke majesteit, met zijn echtgenoote,
wellicht een bloedverwant van den prior.
In 1644 ontving P. Carolus C. zijn missie voor Holland van de Congregatie der
Propaganda te Rome. Hij vestigde zich als missionaris te Amsterdam en richtte een
bedehuis op in de Santstraat. Aldaar overleed hij 29 Sept. 1664 en werd 2 Oct. in
de Nieuwe Kerk begraven. Het necroloog van Haarlem in De Katholiek LX (1871),
349, noemt hem R.P. C o u v r e h o e f . Hij is wel dezelfde als P. C a r e l
B r a b a n d e r , in 1656 vermeld op Lijst der paapsche vergaderplaatsen. In de relatie
van d e l a T o r r e , 1656, wordt gezegd, dat de karmeliet P. Car. Couverselius
teruggeroepen, bereid is om te gehoorzamen; en later, dat de statie der karmelieten
is opgeheven, maar dat de pater wegens een verzwering niet kan vervoerd worden,
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maar dat hij evenwel gedwongen zal worden om te vertrekken. De Pater is echter
gebleven. Pater Carolus was een vriend van Vondel (Regist. bibliogr. Vondels werken
door J.H. U n g e r
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(1888); Volksalman. voor de Ned. Kath. (1857), 303 en vv.).
Zie: Graf- en gedenkschr. v. Antwerpen II, 324, 343; Bijdr. bisdom Haarlem XVII,
65; Archief aartsb. Utrecht X, 50, XI, 140; De Katholiek (1885), 384.
Fruytier

[Couvijn, Jacobus]
COUVIJN (Jacobus), geb. te Utrecht 11 Nov. 1696 (?), overl. te Amsterdam 10 Jan.
1746. Hij studeerde te Utrecht in de godgeleerdheid en werd predikant te Hattem
in 1720, te Vianen 28 April 1725, te Dordrecht 20 Nov. 1729, te Amsterdam 2-5
Aug. 1733. Thomas van Schelluinen hield een lijkrede op hem. Hij was in 1718
doctor in de wijsbegeerte en in de letteren. Hij schreef een voorrede en het register
in het werk van H e r m a n R e i n e r s : Korte schels van de voornaamste heilige
voorbeelden.... (Amst. 1714) en bezorgde daarvan een tweeden druk in 1742.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. v. Protest. Godgel. in Ned. II,
282 v.; Kerkelijk handboek (1903) Bijl. 132, (1907) Bijl. 112, 162, (1908) Bijl. 102;
R. A r r e n b e r g , Naamregister van Nederd. boeken tot 1787, 433; M u l l e r , Catal.
van portretten, 66; V e e r i s e n d e P a a u w , Vern. kerkel. Alphabeth (Enkh.
1750), 49.
Knipscheer

[Cox, Gerardus]
COX (Gerardus), geb. te Roermond, overl. aldaar 4 Maart 1657, zoon van
H e n r i c u s en van C u n e r a S p i e g e l , was juris utriusque baccalaureus, werd
in 1627 tot kanunnik der domkerk gekozen in plaats van Petrus Pollius. maar
bedankte in 1629 ten gunste van zijn broeder Joannes (die volgt). Hij had den 26sten
Jan. 1623 een plaats gekregen in het St. Hieronymus-college te Keulen; was ook
lid van de broederschap van St. Johannes en St. Mathias en van de St.
Agathabroederschap, die in 1631 met eerstgenoemde werd vereenigd, en overleed
als raadsheer van het hof van Gelder. Hij was 20 Juli 1631 te Sevenum gehuwd
met H e l e n a S c h e n c k v a n N y d e g g e n (ged. te Sevenum 13 Maart 1616,
overl. te Roermond in 1660, dochter van Henricus, landscholtis van het ambt Kessel,
en van Theodora van Huls). Zijn kinderen waren: H e n r i c u s , advocaat fiscaal van
de bisschoppelijke curie (overl. in 1697); F r a n c i s c u s , landscholtis van Montfort
(overl. 6 Sept. 1706, huwde met Wendelina Beatrix van Pallant); en J o a n n e s
G e r a r d u s , oudste raad en voorzitter van het hof van Gelder (overl. 29 Maart
1712).
Zie: J o s . H a b e t s , Geschiedenis van het tegenwoordige bisdom Roermond III,
93-94; d e z ., Gedenk- en grafschriften in het arrondissement Roermond in Publ.
de la soc. hist. et arch. dans le duché de Limbourg (1879), 304-305; A.F. v a n
B e u r d e n , De handelingen van den Magistraat der stad Roermond (1596-1696)
in Limburg's Jaarboek (1903) 85; d e z ., De broederschap van Sint Johannes en
Sint Mathijs te Roermond in Limburg's Jaarboek (1922), 123, 132, 134; Doop- en
huwelijksregisters van Sevenum.
Verzijl

[Cox, Joannes]
COX (Joannes), geb. te Roermond, aldaar overl. 11 Juni 1689, zoon van H e n r i c u s ,
koninklijk raad van Gelder en van C u n e r a S p i e g e l , werd in 1629 tot kanunnik
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van het kapittel te Roermond gekozen; hij was tevens scholaster. Toen hij in 1641
bij de keuze van een nieuwen deken in aanmerking kwam, staakten de stemmen
tusschen hem en den kanunnik Dirk Cox. Dientengevolge ontstond in het kapittel
een langdurig geschil, dat acht jaren later eerst door den paus werd beëindigd.
Innocentius X, wien door devo-

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 8

328
lutie het benoemingsrecht van een deken was ten deel gevallen, ging beide
bovengenoemde kandidaten voorbij en benoemde in 1649 den kanunnik Peregrinus
Vogels tot deken van het kapittel. Den 4en Maart 1657 overleed Gerard Cox (die
voorgaat). Zijn broeder Joannes wenschte de kerkelijke teraardebestelling van zijn
broeder bij te wonen, doch werd daarin verhinderd door een bisschoppelijke
excommunicatie, die wegens ongehoorzaamheid op hem rustte. De bisschop
ontsloeg den kanunnik bij schrijven van den volgenden dag van zijn straf, zoodat
deze nog bij de begrafenis kon tegenwoordig zijn. Cox overleed als hoogbejaard
grijsaard en werd in de domkerk begraven.
Zie: J o s . H a b e t s , Geschiedenis van het tegenwoordige bisdom Roermond III,
94.
Verzijl

[Cox, Marcellus]
COX (Marcellus), overl. te Roermond in 1642, was licentiaat in de rechten, werd 28
Aug. 1591 als schepen van Roermond vereed, regeerend burgemeester aldaar in
1596, was provisor van het collegium Hieronymianum te Keulen, in welke betrekking
hij 5 Febr. 1598 vervangen werd door Mr. Gerard Creijarts, licentiaat, toen hij tot
raadsheer van het souvereine hof van Gelder werd benoemd. Uit zijn huwelijk met
C a t h a r i n a v o n O i d t m a n werden de volgende kinderen geboren: D i r k ,
J.U.B. werd in 1626 tot kanunnik en scholaster der domkerk gekozen ter vervanging
van den scholaster Oliverius van Houthem, maakte 9 Febr. 1646 zijn testament,
stichtte een jaargetijde en overleed 1 Maart 1646; P e t e r kreeg 15 Febr. 1607 een
plaats in het bovengenoemde collegium Hieronymianum te Keulen, was in 1637
provisor van het gast- en weeshuis te Roermond, huwde met A g n e s B o e n e r
(geb. te Roermond 4 Jan. 1597, dochter van Jacobus en van Anna Cremer); Peters
dochter C a t h a r i n a was gehuwd met Jacobus Graus, wachtmeester der stad
Roermond; E l i s a b e t h , huwde met den licentiaat Mathias Maroijen, zij woonde
in 1646 te Stevensweert.
Zie: J o s . H a b e t s , Geschiedenis van het tegenwoordige bisdom Roermond III,
58, 93-94; A.F. v a n B e u r d e n , De handelingen van den Magistraat der stad
Roermond (1596-1696) in Limburg's Jaarboek (1903) 11, 20, 21, 50, 101-102; dez.,
Het Roermondsche regeeringsgeslacht van Wessem, 20, 63, 65.
Verzijl

[Coyett, Balthasar]
COYETT (Balthasar), zoon van Frederik en vader van Frederik Julius, die beiden
volgen, geb. op Formosa, waarschijnlijk omstreeks 1650, overl. te Batavia 19 Sept.
1725. Hij kwam in dienst der Compagnie, werd in 1681 secretaris van het sinds
1664 ingestelde college van heemraden, belast met de vereffening van geschillen
over grensscheidingen en later ook met het toezicht op wegen en bruggen. In 1684
vertrok hij naar Holland, was in 1688 weer te Batavia, waar hij als opperkoopman
raad van justitie werd. In 1691, 1694 en 1697 werd hij respectievelijk secunde,
provisioneel gouverneur van Banda en gouverneur en directeur aldaar, hetzelfde
gebied, waar, zooals Valentijn zegt ‘zijn wackere vader eens als bandiet geleeft
had’. Ten slotte volgde zijn benoeming tot gouverneur van Ambon, in welke
betrekking hij voortdurend met de inlandsche hoofden overhoop lag.
Hij was gehuwd met C o n s t a n t i a P i e r r a e d t of P i e r a a r d t , die een
voordochter C o n s t a n t i a M e y b u r g h had, getrouwd met C o e n r a a d
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F r e d e r i k H o f f m a n n van Assenheim, opperkoopman en gezaghebber van
Sumatra's westkust. Uit Coyett's huwelijk sproten, behalve zijn zoon Frederik Julius,
zie
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art., nog A n t h o n y B a l t h a s a r (geb. 1682), S u s a n n a J u l i a (1684),
C o n s t a n t i n A u g u s t u s (1688), S u s a n n a H e l e n a (1690) en J a n
C o n s t a n t i j n , die jong gestorven is.
Zie: d e H a a n , Priangan I en Oud- Batavia I.
Bartelds

[Coyett, Frederik]
COYETT (Frederik), geb. te Stockholm omstr. 1615, overleden na 1674, naar het
schijnt van adellijke geboorte, trad in dienst der O.I.C. Hij doorliep de verschillende
lagere rangen en had het in 1645 gebracht tot opperkoopman aan het kasteel te
Batavia. Kort daarna vertrok hij als eerste raad naar Formosa, waar zijn zwager
François Caron tot 1646 het ambt van gouverneur bekleedde. In 1647 volgde zijn
bevordering tot hoofd in Japan; in 1656 trad hij op als gouverneur van Formosa,
waar Nicolaas Verburgh en Cornelis Caesar (overl. 1657) zijn twee onmiddellijke
voorgangers waren, totdat hun benoeming als raad van Indië op het gouverneurschap
gevolgd was. Dit hoogste bestuurscollege werd omtrent de formosaansche
toestanden ingelicht door eerstgenoemde, die op dat eiland met Coyett en met de
predikanten steeds in onmin geleefd had en hun aansporingen tot het nemen van
krachtige voorzorgsmaatregelen ijdele vrees noemde. In dien geest werd helaas
gehandeld, waardoor het den chineeschen zeeroover Coxinga gelukte zich op 1
Febr. 1662 na een beleg van 3 maanden van het fort Zeelandia meester te maken.
Voor zichzelf en de bezetting wist Coyett gunstige voorwaarden te bedingen. Te
Batavia geland werd hij van landverraad beschuldigd en veroordeeld op het schavot
met het zwaard boven het hoofd gestraft en voorts tot levenslange verbanning naar
Banda verwezen te worden. De Compagnie was vooral op hem gebeten, omdat hij
niet tijdens het beleg de rijke voorraden had laten inschepen. Coyett's argument,
dat zulks belegerden en bezetting geheel moedeloos zou gemaakt hebben, sloeg
bij de heeren niet in. Intusschen kreeg hij, dank zij de tusschenkomst van den
stadhouder Willem III, in 1674 verlof om zijn dagen in een der Vereenigde Gewesten
te komen eindigen. Sedert verdwijnt hij uit de geschiedenis.
Naar aanleiding van het verlies van dit eiland verscheen het apologetische geschrift
't Verwaerloosde Formosa door C.E.S. Volgens S u n d e r m a n , die omstreeks 1700
in Batavia vertoefde, was de auteur F. Coyett zelf. G r o t h e (Arch. IV p. IX) oppert
de onderstelling: Coyett et socii. Ook Coyett en Schouten heeft men er achter
gezocht.
Hij was te Batavia gehuwd (17 Juni 1645) met S u s a n n a B o u d a e n s of
B o u d a e n , geb. te 's Gravenhage 1622, overl. op Formosa 1656, de oudste dochter
van B a l t h a s a r B o u d a e n s , in leven raadsheer in den raad van Brabant. Behalve
een zoon had deze Boudaens nog een dochter C o n s t a n t i a , die op achttienjarigen
leeftijd hare hand schonk aan François Caron, den lateren raad van Indië. Beide
zusters, beroemde schoonheden, mochten zich in den Haag in geen al te beste
reputatie verheugen. Het was algemeen bekend, dat Susanna als man verkleed
met den blooten degen in de hand in het gezelschap van haar broer, toen student
te Leiden, met nog andere jongelui, aldaar allerlei straatschenderijen bedreven had.
Ook had zij zich zeer toeschietelijk getoond jegens Nic. Jacobsz. Overschie,
opperkoopman, en aanstaand bevelhebber der vloot, waarop ze naar Indië de uitreis
zou ondernemen. Uit haar huwelijk met Coyett sproot een zoon Balthasar, die
voorgaat
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Op 8 Dec. 1658 hertrouwde hij op Tayoean met H e l e n a d e S t e r k e , weduwe
van Pieter van Alphen.
In onze diplomatieke geschiedenis komt ook een P i e t e r J u l i u s C o y e t t
voor als gezant van den koning van Zweden, Karel XI, in den Haag. Deze overleed
te Breda (11 Juni 1667) tijdens den vredehandel met Engeland.
Zie: F r u i n , Coenraet Droste II (Leiden 1879); d e H a a n , Priangan I (Batavia
1910); v a n d e r B u r g h , Gezantschappen door Zweden en Nederland wederzijds
afgevaardigd, 1592-1795, 39; W a g e n a a r XIII, 75.
Bartelds

[Coyett, Frederik Julius]
COYETT (Frederik Julius), kleinzoon van den voorgaande en zoon van Balthasar.
Hij werd geboren op zee (om welke reden Valentijn hem ‘van der Zee’ noemt) omstr.
1680 en overleed te Batavia 5 Sept. 1736. Tijdens het gouverneurschap van zijn
vader te Ambon, werd hij in 1704 aangesteld tot secretaris van den landraad en
later in dezelfde functie bij den raad van justitie aldaar. In 1706 vertrok hij met zijn
ouders naar Batavia, waar hij zijn benoeming ontving tot assistent (1707), kort vóór
zijn vertrek naar Holland. In dien rang voer hij als boekhouder op het schip ‘'t
Geyn’.Naar Indië teruggekeerd, werd hij tot onderkoopman bevorderd en benoemd
tot provisioneel eersten suppoost op het comptoir generaal (1720), het jaar daarna
definitief met den rang van koopman. Daarna volgde zijn benoeming tot weesmeester
(1722), schepen (1725), administrateur der peperpakhuizen op Onrust (1726). Met
zijn bevordering tot opperkoopman ging gepaard zijn aanstelling tot ‘gecommitteerde
tot de Saccken der Inlanderen’ (1727). Oorspronkelijk was hiermee sedert 1686
een commissie van 2 leden uit den raad van Indië belast. Zij moest de landerijen
aanwijzen bestemd tot vestiging der onderscheiden inlandsche natiën. Door
verschillende omstandigheden waren in deze commissie, wier werkkring allengs
zeer uitgebreid was, ook niet-regeeringsleden gekomen, tot ten slotte in 1716 een
afzonderlijk ambtenaar daarmee werd belast. Aanvankelijk was aan deze betrekking
geen vaste titel verbonden, eerst met F.J. Coyett werd deze voorgoed vastgesteld.
Buiten de ambtelijke kringen sprak men van den landcommissaris. In hetzelfde jaar
1727 kreeg hij in het college van heemraden zitting; in 1729 werden de ambten van
shabbandar (havenmeester en tevens ‘voorstander der vreemdelingen’) van
licentmeester (een soort inspecteur bij de in- en uitgaande rechten) en van president
van boedelmeesteren in zijn persoon vereenigd. De periode van 7 Aug. 1725 tot 1
Juni 1729, dus de jaren dat Mattheus de Haan (dl. VI, kol. 657) de landvoogdij
bekleedde, was een gouden tijd in het ambtelijke leven van Coyett en diens zwager
Pieter Gabry, al gelukte het eerstgenoemde niet het steeds zeer geambieerde ambt
van opperhoofd in Japan deelachtig te worden. Tegen de bedoeling van den G.-G.
verkreeg een ander dezen lucratieven post. Onmiddellijk na het optreden van den
G.G. Diderik Durven werd hij op verzoek als gecommitteerde ontslagen en aangesteld
tot gezaghebber van Java's N.O.-kust (6 Juni 1730); een jaar later volgde de
toekenning van den titel van commandeur. In 1731 viel op hem de keus van
raad-extraordinaris, in welke qualiteit hij een hofreis naar Kartasoera maakte,
vanwaar hij hoostwaarschijnlijk de bekende fraaie beeldwerken heeft meegebracht,
die later in den chineeschen tempel Sentiong zoozeer Raffles' aandacht boeiden.
In 1735 werd hij tot commissaris van het hospitaal benoemd, 't kolor el der burgerij,
tot president van heem.
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raden en tot raad-ordinaris. Voor den rang van ‘kolonel over de nederlandsche en
inlandsche burgerij’ was militaire ervaring geen vereischte. Met den dienst had hij
volstrekt geen bemoeienis: hij was slechts de schakel tusschen het opperbestuur
en de schutterij. Sinds 1657 werd steeds een der raden als kolonel aangewezen.
Coyett werd geprezen om ‘sijne bijsondere bequaamheijt om met den inlander
om te gaan en sig bij denselven bemint te maeken’. Sedert 1730 eigenaar van het
land Goenoeng Sari, is hij vermoedelijk de bouwer van het landhuis, dat later in
bovengenoemden chineeschen tempel herschapen is.
Op zijn ziekbed, dat vier dagen later zijn sterfbed zou worden, huwde hij met
G e e r t r u i d a M a r g a r e t h a G o o s s e n s , dochter van den schatrijken
directeur-generaal F r a n s C a s t e l i j n , die haar onder meer een bedrag van
85.000 Rds. aan diamanten had nagelaten. Zij was de weduwe van den in 1734 als
dir.-gen. overleden M i c h i e l W e s t p a l m . Vier maanden na den dood van haar
tweeden echtgenoot trad zij voor de derde maal in het huwelijk met den raad-ordinair
Johannes Thedens, den oud-soldaat, die later tot G.-G. zou opklimmen (1741-43).
Coyett's zuster S u s a n n a H e l e n a werd de vrouw van P i e t e r G a b r y , later
raadordinaris. Uit dit huwelijk sproot een zoon B a l t h a s a r J a n (geb. 1712).
Zie: d e H a a n , Priangan I; Oud- Batavia I II en Platen- Album H. 20.
Bartelds

[Coymans, Isaac]
COYMANS (Isaac), geb. te Amsterdam waarschijnlijk omstr. 1620, overl. ald. na
Febr. 1667, behoorde tot een rijk koopmansgeslacht, dat op verschillende
werelddeelen handel dreef, waarbij hij vaak in botsing kwam met het monopolie der
beide groote oost- en westind. compagnieën. In den strijd tegen laatstgenoemde
maatschappij had hij zich gedekt achter het masker van een sociëteit zoogenaamd
in het buitenland gevestigd. Hadden de zonen van Lodewijk de Geer voor hun zuiver
amsterdamsche onderneming zich verscholen achter den naam van de
Zweedsch-afrikaansche compagnie, op zijn beurt was Coymans met een
Deensch-afrikaansche compagnie er in geslaagd van den koning van Denemarken
octrooi te verkrijgen voor den handel op de kust van Guinee. Dit stond wel is waar
niet rechtstreeks op C.'s naam. Het was geschonken aan een ontslagen dienaar
der zweedsche comp., een zekeren Caerlof, die, door wraakzucht gedreven, zijn
vroegeren patroons concurrentie wilde aandoen. De voornaamste geldschieters
waren Coymans en Nicolaas Pancras, sedert 1650 lid der amsterdamsche
vroedschap, herhaaldelijk schepen en later burgemeester. Natuurlijk was er onze
W.I.C. alles aan gelegen om zich van deze lastige en haars inziens ongeoorloofde
mededingster te ontdoen. Twee harer bewindhebbers, Dirk Spiegel, raad ter
Admiraliteit in het noorderkwartier en Pergens, slaagden er in een geheime
correspondentie op het spoor te komen tusschen Coymans en zekeren Joost Cramer,
voormalig beambte der W.I.C. overgegaan in den dienst der deensche mij., die hem
tot directeur harer bezittingen op genoemde kust had benoemd. Deze was door
Coymans op de hoogte gebracht van en gewaarschuwd voor een aanval der
Nederlanders en had van hem den raad gekregen zich van de hulp van negers te
bedienen bij de belegering van een onzer forten. De invloedrijke Pancras wist zich
buiten schot te houden; C. verdedigde zich zeer onhandig met op te merken, dat
de W.I.C. noch eigendom, noch monopolie in Afrika had, maar alleen verlof om er
handel te drijven. In het rechtsprekend
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college van schepenen, waarin Pancras zelf ook zitting had, ontkwam hij
ternauwernood aan de doodstraf als landverrader. Het vonnis van 24 Jan. 1662
luidde: zes jaren gevangenisstraf, verbanning uit Amsterdam en uit alle landen en
plaatsen onder de gehoorzaamheid van de St.-Gen. en die der W.I.C., verder een
boete van 20 duizend gld. en betaling der gevangeniskosten en misen van justitie.
Zijn beschermers zaten intusschen niet stil. Eenige dames, o.a. de vrouwe van
Polsbroek, de weduwe de Wilhem en die van Gerard Reynst ‘recommandeerden
in faveure’ de zaak van den onderkruiper der niet zeer populaire W.I.C. bij
verschillende schepenen, die dan ook niet het gewone tuchthuis voor 's mans
opsluiting aanwezen, maar het z.g. ‘secreete’, gewoonlijk het ‘willige’ tuchthuis
geheeten. Daarin werden ook opgenomen de ‘wittebroodskinderen’, de uit den band
springende jongelui of ouderen, die daar tegen betaling op verzoek van ouders of
voogden werden ondergebracht. 31 Jan. 1662 werd hij daarheen vervoerd. Het
proces zou echter een cause célèbre bij uitnemendheid worden. De
procureur-generaal van het Hof van Holland kon zich nl. met dat al te goedertieren
vonnis volstrekt niet vereenigen. Nadat het Hof hem een ‘mandement in cas d'appel’
verstrekt had, zond hij een deurwaarder om C. naar den Haag te voeren en de
geheele zaak aan een hernieuwd onderzoek te onderwerpen. Doch burgemeesteren
van Amsterdam weigerde den gevangene uit te leveren op dezen rechtsgrond, dat
geen appèl mogelijk was op het crimineele vonnis in het extra-ord. proces tegen
Isaac Coymans op zijn bekentenis geveld. Beide partijen beriepen zich op de resol.
van 10 Sept. 1591, waarin te lezen stond, dat de Hoven geen appèl mochten
verleenen op het verzoek van de delinquenten tegen wie crimineelijk is geprocedeerd.
Terwijl het H.v.H. hieruit afleidde, dat de proc.-gen. hierbij niet werd genoemd en
hem dus wel degelijk het bewuste recht toekwam, beweerde de stad bij monde van
haar burgemeester Gillis Valckenier, dat van den proc.-gen. in die resolutie niet
gewaagd was als hebbende dit na de afzwering van den vorst geen zin meer.
Bovendien kon hij er terecht op wijzen, dat de practijk der resolutie geheel ten
voordeel van Amsterdam sprak. Ook ontleende V. een zijner beste argumenten aan
Huig de Groot's Apologie Cap. XII, dat nl. het H.v.H. zelf in 1564 aan den Gr.R. van
Mechelen geschreven had, dat ‘men in crimineele zaken, zoo ter lager vierschaar
als bij onsluyden (het Hof) gegeven over lijf of lid, van alle tijden geen appellatie
geadmitteert heeft’. Een jarenlange strijd tusschen het Hof en de stad is over deze
kwestie gevoerd, totdat ‘de saeke in stilte was geraekt’. Men was wel gedwongen
zich bij het gevelde vonnis neer te leggen en tegen wil en dank aan Valckenier's
raad om toch zijn eigen tijd en dien van de stedelijke overheid, ‘die doch daerbuyten
noch cort genoeg valt om den dienst van het gemeen waer te nemen’, niet langer
te verspillen. Als argument voor zijn zienswijze was door het H.v.H. ook aangevoerd,
dat ‘een al te groote deure soude werden geopent tot bedrog ende corruptie, tot
gunste en cuyperijen, ten minsten tot praepostere misericordiè’. V. mocht zoo'n
verdenking verre van zich werpen, toch was het hoogst eigenaardig, dat Coymans
reeds op 25 Mei van het jaar zijner veroordeeling op zijn verzoek in den Jan
Rodenpoortstoren, mits tegen borgstelling, werd geïnterneerd. In 1666 bepaalde
de straf zich tot huisarrest en in Febr. 1667 kreeg hij zelfs de vrijheid weer, met
handhaving der cautie. Bontemantel merkt hierbij kalmpjes op:
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‘Soo gaen de saecken van de werelt: die de heevichste waeren geweest in de
comdemnatie, waeren nu de facielste.’ Het feit dat burgemeester Pancras ook lang
niet vrij uitging, zal ongetwijfeld C. ten goede gekomen zijn. Naar de gewoonte van
dien tijd verscheen er een blauwboekje over: Tsamenspraeck tusschen een
hollantsch ende brabantsch koopman omtrent de negotie van desen tijdt (Knuttel
8646). Daarin wordt hem nog nagegeven, dat hij in den slavenhandel betrokken
was. Ook de W.I.C. zelve legde zich op die negotie toe, maar haar slecht bezoldigde
beambten handhaafden alles behalve het octrooi der maatschappij en stonden met
particuliere slavenhandelaren in al te nauwe relatie. Voor het amsterdamsche
handelshuis Coymans leverde de negotie in zwarte werkkrachten een rijkelijk
vloeiende bron van inkomsten op. Velen was dat bedrijf een bron van ergernis. Dat
soort handel op Guinee was toen reeds vrij oud. Reeds in 1530 had de Engelschman
Richard Hawkins zich daarop toegelegd. Na de verovering van St. George del Mina
(Aug. 1637) konden die handelaars ook bij de Hollanders terecht. Had de spaansche
regeering tot nu toe het recht van invoer der voor hare koloniën onmisbare arbeiders
verpacht, het z.g. assiento-verdrag, na den opstand van Portugal (1640) hield de
officieele invoer op en ontstond er een bloeiende sluikhandel. In 1662 werd aan een
genueesche kongsie assiento verleend, maar deze moest toch weer bij de Hollanders
ter markt gaan, zoodat in 1675 een volgende houder van dat recht slechts een
strooman der W.I.C. was. In 1684 kwam het assiento zelfs in handen van
B a l t h a z a r C o y m a n s , waarschijnlijk een zoon van Isaac.
Zie: K e r n k a m p , De regeeringe van Amsterdam ('s Gravenh. 1897); d e
R o e v e r , Twee concurrenten van de eerste W.I.C. in Oud- Holland VII; Schriftelicke
doleantie wegens de bewindhebberen van de W.I.C. aan den heeren St. Gen. (31
Jan. 1664) in A i t z e m a , Saken van staat en oorlogh; B l o k , Gesch. v.h. ned. volk
III; C o l e n b r a n d e r , Koloniale gesch. I ('s Gravenh. 1925).
Bartelds

[Craan, Jacobus Johannes]
CRAAN (Jacobus Johannes), geb. te Ambon 1728, overl. te Batavia 19 Oct. 1780,
zoon van P e t r u s , geb. te St. Maartensdijk (Zeeland), later predikant te Ambon
van 1726-33 en kleinzoon van J a n C r a a n , notaris, en van S u s a n n a P e n y ,
wier broer I s a a c vice-president van het schepencollege te Batavia geweest was.
Toen zijn vader naar patria vertrokken was, bleef hij in Indië achter om eenige jaren
later in dienst te treden bij de O.I.C., onder welker uitstekendste ambtenaren uit de
laatste helft der 18de eeuw hij eens zou gerangschikt worden. Op 13-jarigen leeftijd
werd hij ‘soldaat aan de pen’, werd achtereenvolgens bevorderd tot gezworen klerk
ter Algemeene Secretarie, onderkoopman (1748), dagregisterhouder (1749),
koopman en eerste klerk (1752), opperkoopman (1758) en lid der commissie tot
samenstelling der bataviasche statuten. Aan hem was het te danken, dat deze traag
werkende commissie met haar taak gereed kwam (10 Sept. 1764). Daarna werd hij
aangesteld tot secunde en hoofdadministrateur op Makassar (26 Nov. 1764), welke
aanstelling op zijn verzoek werd ingetrokken. Daardoor bleef hij voorloopig
ambteloos, tot op 11 Febr. 1766 zijn benoeming volgde tot heemraad en hij 27 April
1767 den rang verkreeg naast den boekhouder-generaal met het daartoe staande
honneur ‘uit aanmerking van zijne langjarige diensten en het genoegen dat denzelven
gegeeven heeft in het colligeeren der statuaire wetten’. Door heeren XVII werd hij,
zeker als belooning

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 8

334
voor genoemde codificatie: De nieuwe statuten van Batavia, bij miss. van 18 Oct.
1771 tot raadextraordinair benoemd. In 1775 na den dood van van de Parra, werd
zijn bewezen diensten ten volle recht gedaan. Hij zag zich benoemd tot commissaris
politicus, eersten buitenregent der hospitalen en directeur der amfioensociëteit. Ten
slotte bekleedde hij tot zijn dood het ambt van commissaris over de bataviasche
bovenlanden. In die functie heeft hij zich met zijn mede-commissaris Mr. J a c o b
R a d e r m a c h e r nuttig gemaakt door zijn Instructie voor de europeese opsienders
en regenten in de jaccatraasche Boven- en Preangerlanden (1778) en door de
Instructie tot het aanplanten en bereiden der indigo (1778), welker lezing duidelijk
maakt hoeveel moeiten aan de bereiding van indigo verbonden waren. De missive
der bewindhebbers van 25 Mei 1780, inhoudende zijn benoeming tot raad-ordin.,
heeft hem niet meer bereikt. Zijn wapen, een kraanvogel, prijkt nog heden boven
den hoofdingang van zijn landhuis Tandjong Oost of Groeneveld.
Hij is 7 Sept. 1753 gehuwd met de 15-jarige J o h a n n a H e n r i ë t t e
B r e e k p o t , geb. te Japara, dochter van C o r n e l i s en van M a r g a r e t h a
S o p h i a O n g e w a s s e n . Zij stierf 3 Oct. 1780. Hun kinderen waren C a t h a r i n a
M a r g a r e t h a (geb. 1758), gehuwd (1773) met Willem Vincent Helvetius van
Riemsdijk, C o r n e l i s H e n d r i k , J a c o b u s J o h a n n e s (geb. 1771) en
W i l l e m B e n j a m i n (geb. 1776). Bij testamentaire beschikking moesten deze
drie zoons in Europa worden opgevoed en niet vóór hun meerderjarigheid naar hun
geboorteland terugkeeren.
Zie: d e H a a n , Priangan I-IV (Batavia 1910); C o l e n b r a n d e r , Kol.
Geschiedenis II ('s Gravenh. 1925); v. T r o o s t e n b u r g d e B r u i j n , Biogr.
Woordenb. van O.I. predik. (Nijmegen 1893).
Bartelds

[Cracht, Frans van Limbout van der]
CRACHT (Frans v a n L i m b o u t v a n d e r ), in 1773 kapitein ter zee, schreef:
Verhandeling aangaande de driesnijding eener regtlijnische hoek (Vert. Holl. Maatsch.
van K. en Wetensch. XVI, II, 71).
Blok

[Craeck, Pieter]
CRAECK (Pieter), geb. te IJperen, was een der voornaamste Hervormden in die
stad, en komt het eerst voor op 28 Augustus 1566, wanneer hij zich met een paar
andere Hervormden bij de stadsregeering vervoegt om een verzoekschrift aan te
bieden. Op 20 September 1566 is hij een der onderteekenaars namens de
‘sectarissen’, die een accoord met den graaf van Egmond aangaan, waarbij den
Protestanten wordt toegestaan om buiten de stad te laten prediken. Bij de komst
van Alva vlucht hij naar Emden, en ‘Pieter Queke, van Iperen’ komt op de lijst der
ordinaire bedeeling van 1569-76 aldaar voor. In het najaar van 1569 zien wij hem
het eerst op de vloot der Watergeuzen onder admiraal Dolhain, en in Maart 1571
wordt zijn naam als een der kapiteins genoemd. Op Pinksterdag 1571 plunderen
‘Kraken’ en een paar andere kapiteins bij de engelsche kust een schip uit Emden,
en op 1 November 1571 plundert ‘Krock’ voor Newenham aan de engelsche kust
een schip, dat van Brouage naar Amsterdam zeilde, en hield den schipper drie
dagen lang gevangen. Later wordt zijn naam niet meer genoemd.
Zie: D i e g e r i c k , Documents des Archives d'Yprès I, 73 en 268; Werken Marnix
Vereeniging, serie I, dl. 2, 72; A l t m e y e r , Gueux de Mer, 20; v a n V l o t e n ,
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Nederl. Volksopstand (1858) I, 325; Archief van Emden, Vrijbuitersschade
Protokollen, 22 Oct. 1571 en 30 Sept. 1572.
Vogels
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[Crajenhof, Jacobus]
CRAJENHOF (Jacobus), of K r a y e n h o f , geb. te Doetinchem omstr. 1698. Hij
studeerde te Leiden in de godgeleerdheid, en werd predikant te Ursem 6 April 1727,
en te Apeldoorn 18 Dec. 1735. Hier is hij in 1749 uit zijn ambt ontzet. Hij schreef:
Lijkrede op C. Schaap (Hoorn 1734), te Oost- en West-Blokker overleden; De korte
weg der zaligheid (Deventer 1737); Neerlands langgewenschte en hoogtijdig heil-uur
geboren, en met veel genade toegeroepen uit Zach. 4:7... bij de algemeene
juychende verheffinge van W.C.H. Friso (Harderw. 1747).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. v. Prot. Godgel. in Ned. II, 285
v.; Kerkelijk Handboek (1903) Bijl. 113, (1908) Bijl. 134 (C. Schaep te Oost- en
West-Blokker), 146; V e e r i s e n d e P a a u w , Vern. kerkelijk Alphabeth (Enkh.
1750), 50.
Knipscheer

[Cralingen, Jacobus van]
CRALINGEN (Jacobus v a n ), of C r a l i n g i u s of C r a y l i n g i u s , geb. te Leiden
(?) omstr. 1589 (?). Zijn sterfdatum is onbekend. Hij is in 1614 ‘door de classis
gestelt om te prediken t'Alkmaar voor de doleerende gemeente op den Koningsweg’,
en was predikant te Oosthuizen (en Warder) sedert 1616, te Woerden sedert 1619(?).
Hij was in de zuidhollandsche synode te den Briel, in Juli-Aug. 1619 te Leiden, en
in die van 1620 te Gouda, waar hij gecommitteerd werd ‘om met hare Ed. Mo. te
treden in communicatie noopende de veranderinghe bij hare Ed. Mo. ghemaeckt in
de kerckenordeninghe’ door middel van een ‘remonstrantie’. Velen zeggen dat hij
spoedig hierop naar Oost-Indië is gegaan. D e B i e e n L o o s j e s betwijfelen het,
omdat hij na 1642 in pennestrijd was met Paschier de Fijne, het opnemend voor
Carolus de Maets of Dematius, hoogleeraar te Utrecht (zie ald.), zooals J. v a n
V l o t e n uitvoerig verhaalt (zie dl. VI, kol. 530-536, vooral 535). Cralingen schreef
in dezen strijd: Tegenvragen jegens 12 plompe vragen en: Egyptische rietstaf. Het
schijnt derhalve dat Cralingen toen nog te Woerden stond. Voorts heet hij de schrijver
van Fundament der Saligheid en Bancquet des Weerelts.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. v. Protest. Godgel. in Ned. II,
286 v.; J. v a n V l o t e n , Paschier de Fijne ('s Hert. 1853), 303-306; Kerkelijk
Handboek (1907) Bijl. 166 (te verbeteren?), (1908) Bijl. 99, 135; A.C. D u k e r ,
Gisbertus Voetius (Leid. 1891-1915), Registers in voce: ‘Dematius’ en: ‘Maets’
(Carolus de); V e e r i s e n d e P a a u w , Vern. kerkel. Alphabeth (Enkh. 1750),
50; R e i t s m a e n v a n V e e n , Acta III, 326, 411, 454-456; 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. Woordenb. van O.- Indische predikanten
(Nijm. 1893), 108.
Knipscheer

[Cramer, Mr. Willem Daniël]
CRAMER (Mr. Willem Daniël), geb. te Amsterdam 2 Sept. 1788, overl. aldaar 21
Dec. 1856, was de zoon van B a r e n t C r a m e r en E l i s a b e t h J o h a n n a d e
Bruyn.
Hij studeerde te Amsterdam en promoveerde te Leiden 19 Nov. 1808 op stellingen.
Hij zette zich als advocaat te Amsterdam neder en werd in 1814 benoemd tot
substituut-officier bij de rechtbank van eersten aanleg te Amsterdam, Mei 1820 tot
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rechter, Juni d.a.v. tot rechter ter instructie, en eindelijk 8 Sept. 1834 tot officier bij
de rechtbank.
Bij koninklijk besluit van 1 Maart 1836 werd hem het belangrijke ambt van
burgemeester der stad Amsterdam opgedragen. Dat deze keuze buiten de
amsterdamsche wethouders goed gevonden werd, blijkt daaruit, dat de raad van
Amsterdam hem 1 Juni 1839 tot lid
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der Provinciale Staten van Holland verkoos.
Hij werd 8 Maart 1840 tot staatsraad in buitengewonen dienst benoemd en 8 Juli
d.a.v. door zijn medeleden in de Staten gekozen tot lid der dubbele Tweede Kamer,
ter beoordeeling van de ontworpen grondwetsherziening bijeengeroepen.
Naar het schijnt, haakte Cramer weder naar een rechterlijke betrekking, en hij
werd, toen ingevolge de wet van 26 Mei 1841 een provinciaal gerechtshof voor
Noord-Holland te Amsterdam in het leven geroepen werd, bij koninklijk besluit van
15 Dec. d.a.v. tot vice-president daarvan benoemd. Daar deze betrekking toen niet
vereenigbaar was met die van lid der Staten, verkreeg hij uit laatstgenoemde
betrekking ontslag.
Op 20 Mei 1852 werd hij benoemd tot president van het gerechtshof; hij bleef dit
tot zijn overlijden.
Toen na de invoering der nieuwe provinciale wet het lidmaatschap der Staten wel
vereenigbaar was met dat van een gerechtshof, werd Cramer 14 Oct. 1850 te
Amsterdam weder tot lid der Staten gekozen. In Juli 1855 nam hij als zoodanig
ontslag.
Hij huwde 4 Mei 1811 W i l h e l m i n a S e r r u r i e r , overl. 6 April 1829, bij wie
hij twee dochters, en daarna 22 Nov. 1820 C o r n e l i a C h r i s t i n a A l e i d a v a n
L e e u w e n , overl. 15 Juni 1848, bij wie hij een zoon had.
Ramaer

[Cras, Dirk]
CRAS (Dirk), kapitein ter zee, diende in 1777 op het eskader van van Bylandt in
W.I. en streed daar tegen de engelsche kapers bij Suriname, St. Eustatius en
Curaçao; in 1780 ging hij met de Nassau-Weilburg weder naar W.I. en hielp Curaçao
beschermen.
Zie: d e J o n g e , Zeewezen IV, 447, 468, 676 vlg.
Blok

[Crauwelaer, Jan]
CRAUWELAER (Jan), kapitein ter zee, diende 1707 op de Landskroon in de
Middellandsche Zee bij het bombardement van Toulon en streed in 1732 tegen de
marokkaansche zeeroovers met een klein eskader van de amsterdamsche
admiraliteit.
Zie: d e J o n g e , Zeewezen IV, 6, 10, 11, 154.
Blok

[Cremers, Gerardus]
CREMERS (Gerardus), geb. te Deventer uit ouders, die ondanks vele vervolgingen
trouw bleven aan de Katholieke kerk, overleed te Brussel 17 Juni 1696. Hij was als
jongeling zeer bevriend met Joh. Neercassel, later bisschop en bestuurder der
missie, en volgde dezen in de Congregatie van het Oratorie, 1652. Na zijn
priesterwijding was hij vooral werkzaam in het onderwijs en als prediker. Gedurende
18 jaar bestuurde hij als proost of algemeen overste met veel lof het Oratorie in
België, wonend te Brussel.
Terzelfder tijd leefde G e r a r d u s C r e m e r , geboren te 's Hertogenbosch,
meester in de vrije kunsten en baccalaureus in de theologie, priester. Nadat hij als
assistent te Zevenhoven en Oude Ade aan de priesters aldaar hulp verleend had,
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werd hij aangesteld tot pastoor te Abstede in de voorstad van Utrecht. Hij overleed
aldaar 21 Febr. 1699 volgens Batavia Sacra II, 132 en het Necrol. Harlem. in De
Katholiek LXII (1872) 253. Een aanteekening in het trouwboek der statie Abstede
stelt het overlijden op 7 Februari ( Archief Aartsb. Utr. XXIV, 175). Deze
aanteekeningen schijnen echter niet juist te zijn.
Zie: Chronicon congregationis Oratorii Domini Jesu per provinciam
archi-episcopatus Mechliniensis diffusae ab anno 1626-1729. (Insul. 1740) 14, 76
Fruytier
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[Cremers, Melchior Petrus]
CREMERS (Melchior Petrus), geb. te Maashees 20 Febr. 1766, overl. te Overloon
16 Febr. 1849, zoon van M a t t h e u s C., scholtis van Maashees, en A g n e s
W a n d e r s , studeerde zijn humaniora op de latijnsche scholen te Venray en de
theologie in het seminarie te Roermond, waar hij 6 Juni 1789 tot priester werd gewijd.
Hij was vervolgens gedurende drie maanden assistent bij den pastoor van Lottum,
Theodoor Arnold van Aerd en sedert 24 Juni 1792 bij den ziekelijken pastoor van
Meerlo, Petrus Reinerus Peijrega. Na diens overlijden 9 Dec. 1794 nam hij de
deservituur der parochie waar tot 24 Juni 1795, werd daarna assistent van zijn oom
Sibertus Cremers, pastoor van Vierlingsbeek, wat hij bleef tot diens overlijden op
25 Nov. 1795. Sedert 4 Dec. 1795 was hij pastoor te Overloon. Daar hij rijk met
goederen gezegend was, deelde hij in ruime mate aan de armen en noodlijdenden
en gaf aan zijn neef Petrus Joannes Cremers, later pastoor van Baarlo, opdracht
een familie-beurs te stichten ter opleiding van jongelingen tot den geestelijken stand.
Zie: L. B o v e n s , De familie Cremers van Maashees, genealogische studie in
Limburg's Jaarboek (1904), 70, 150, 165, 166; Maasgouw (1909), 75, 88.
Verzijl

[Cremers, Petrus Joannes]
CREMERS (Petrus Joannes), geb. te Groeningen (Vierlingsbeek) 17 Aug. 1811,
overl. te Baarlo 1 Juli 1889, zoon van J o a n n e s P e t r u s en A n n a G e r t r u d i s
H o o g e n , werd 1 Mei 1835 te Luik priester gewijd, kapelaan te Stevensweert 13
Mei 1835, te Wanssum 30 Sept. 1839, te Velden 14 Jan. 1842, pastoor te Baarlo
30 Sept. 1850, daarna te Broekhuizenvorst 30 Sept. 1869 en te Grubbenvorst 31
Mei 1875, nam ontslag 30 Sept. 1886. Hij stichtte bij akten van 15 Nov. 1882 en 5
Juni 1883 twee familiebeurzen voor jongelingen, die tot geestelijke wilden opgeleid
worden in het klein of groot seminarie te Roermond of in dat van 's Hertogenbosch,
en voor de lagere studiën op een bisschoppelijk college. Bestuurders en begevers
waren de twee oudste priesters uit zijn familie.
Zie: J o s . H a b e t s , Geschiedenis van het tegenwoordige bisdom Roermond III,
605-6; L. B o v e n s , De familie Cremers in Limburg's Jaarboek (1904), 334.
Verzijl

[Cretser, Gijsbert de]
CRETSER (Gijsbert d e ), van wien verder weinig bekend is, gaf uit: Beschrijvinge
o

o

van 's Gravenhage (Amsterdam 1711, 4 ; 2e dr. ald. 1729, 4 ); het boek heeft nog
altijd waarde als een nauwkeurige beschrijving der hofstad in het begin der achttiende
eeuw. Achter het boek is H u y g e n s ' Zeestraat gevoegd.
Zie: N i j h o f f , Bibliographie van Ned. plaatsbeschrijvingen, in voce.
Brugmans

[Creijarts, Gerard]
CREIJARTS (Gerard), overl. te Roermond 13 Febr. 1625, zoon van T h e o d o r u s
C., schepen en burgemeester van Bree (België), en van C a t h a r i n a H u b e n s ,
was syndicus der Staten van Gelderland, peijburgemeester van Roermond in 1596,
regeerend burgemeester 1611, 1617 en 1623, werd 5 Febr. 1598 provisor van het
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collegium Hieronymianum te Keulen in plaats van Marcellus Cox, die raad van
Gelder geworden was; 20 Oct. 1600 gedeputeerde der stad om geld voor haar te
leenen; 19 April 1607 aangesteld tot provisor der moederkerk in plaats van wijlen
schepen Johan van Campen, eveneens 6 Aug. 1615; 14 Mei 1608 provisor van het
Pollartsgasthuis aangesteld, wat hij was tot aan zijn dood; 18 Juli 1619 werd hij
armenmeester en 5 Sept. 1624 commissaris der stad. Hij was gehuwd met M a r i a
M a r o y e n , dochter van M a t h i j s en
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J u d i t h d e B o r t e l m a n , uit welk huwelijk Mathias (die volgt) en J o a n n a , die
huwde met Egbert van den Hergraeff, schepen van Venlo 1653-1654 (overl. 6 Maart
1654).
Zie: A.F. v a n B e u r d e n , De handelingen van den Magistraat der stad Roermond
(1596-1696) in Limburg's Jaarboek (1903) 11 en v.; d e z ., Het verdragboek der
stad Roermond (1574-1656) in hetz. jaarb. (1908) 156-163; A. v a n S a s s e v a n
Y s s e l t , Genealogie der familie Creijarts, naar een zeldzaam werk van 1781
genaamd Généalogies des familles nobles et anciennes des XVII provinces des
Pays Bas in hetz. jaarb. (1896), 262-263.
Verzijl

[Creijarts, Mathias]
CREIJARTS (Mathias), overl. te Roermond vóór 16 Sept. 1649, zoon van den
voorgaande, licentiaat in de rechten, peijburgemeester van Roermond 1627, werd
11 Juni 1624 commissaris der stad en eveneens 19 Dec. 1630 met Willem Moeitz
van het 4de stadskwartier, sedert 25 Oct. 1631 schepen en 24 Dec. 1631 provisor
van het weeshuis; 16 Sept. 1649 wordt genoemd de weduwe van wijlen
burgemeester Mathis Creijarts. Hij was gehuwd met M a r i a v a n L e e u w e n en
hertrouwde met A n n a B o s m a n . Uit het eerste huwelijk: C a t h a r i n a , huwde
met Jan Baptist de Haen, schepen en burgemeester van Roermond; T h e o d o r u s
of D i r k , die 25 Mei 1629 vaandrig werd der nieuw opgerichte compagnie der jonge
schutten, waarvan hij 22 Mei 1681 kapitein werd, was gehuwd met Maria Bordels.
Uit het tweede huwelijk: E l i s a b e t h , geb. te Roermond 30 Aug. 1628, aldaar overl.
29 Juni 1709, huwde te Roermond 8 Juli 1660 A r n o l d v a n d e n B e r g h
(advocaat bij den Souvereinen Raad van het Overkwartier van Gelder, geb. te
Roosteren 4 April 1631, overl. te Roermond 22 Nov. 1687, zoon van Johan en
Margaretha Housmans); M a r i e , geb. te Roermond 14 Mei 1631, huwde in 1663
J o a n n e s v a n W e s s e m , geb. te Roermond 10 Oct. 1632, secretaris van
Roermond 1671, peijburgemeester 1674 en 1678, raadsverwant 1678, regeerend
burgemeester 1684; zoon van Petrus en Maria van Assel genaamd Schott.)
Zie: A.F. v a n B e u r d e n , De handelingen van den Magistraat der stad Roermond
(1596-1696) in Limburg's Jaarboek (1903), 70, 91, 95, 96, 114, 189, 195; d e z .,
Het Roermondsche regeeringsgeslacht van Wessem; de boven aangehaalde
Genealogie Creijarts.
Verzijl

[Creyt, Gerard]
CREYT (Gerard), in 1502 geboren te Turnhout, 1 Nov. 1578 als pastoor van Alphen
overleden. In 1531 had hij te Tongerloo de kloostergeloften afgelegd en werd 30
Sept. 1545 gezonden naar Diessen, waar hij na den dood van den hoog bejaarden
L a u r . v.d. H e y d e n (overl. 18 Oct. 1545) tot pastoor werd benoemd. Enkele dagen
na den dood van A n d r . W i n n e (overl. 9 Jan. 1559), pastoor van het naburige
Alphen, werd hij naar die parochie bevorderd. Bijna twintig jaren bestuurde hij haar
met veel vrucht, zoodat hij in Sept. 1571 kon verklaren, dat de ‘eenighe, die hier
voir tyden hebben suspect geweest van heresiën, hen selven nu ter tijt gebetert
hebben’.
Met toestemming van zijn abt schonk hij een rente van ruim 31 gulden, aflosbaar
met een kapitaal van 500 gulden, voor twee studiebeurzen, elk gevende 15 gulden
jaarlijks. De een zou gegeven worden aan een jongen uit de parochie Alphen, de
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andere aan een uit Diessen, door den abt van Tongerloo op voordracht van de
plaatselijke pastoors in overleg met de H. Geestmeesters, en wel voor een tijd van
acht jaren, nl. twee jaren op de dorpsschool, drie jaren bij de broeders van 's Her-
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togenbosch of elders, en drie jaren aan de Hoogeschool van Leuven. De
stichtingsakte, welke 26 Juni 1566 werd opgemaakt voor schepenen van Breda ten
huize van burgemeester Buysen, geeft duidelijk de bedoeling aan van den stichter:
‘dat in deese periculoose tijden vol erreuren, dissentiën ende secten gheen saecke
meer van noode is, dan dat jonghers aen de schole ende tot het studeren gehouden
worden, om tot geleertheijt gecomen zijnde der heijligher christelicker kercke tegens
alle valsche leeringen, erreuren ende verleydingen te mogen voirstaen ende goede,
simple luyden in den oprechten christen geloove instrueren.’ Het kapitaal schijnt
later voor de twee parochiën te zijn gesplitst, daar in 1652 de ontvanger-generaal
Fl. Schuyl aanteekent, dat ‘de beurs van Alphen alleen maer is ontdeckt’. De
inkomsten behooren nu onder de Generale Beurzen, waarover wordt beschikt door
het provinciaal bestuur van Noord-Brabant.
Zie: jhr. A. v.d. D o e s d e W i l l e b o i s , Studiebeurzen (1906) IV, 467-474; W.
v a n S p i l b e e c k , Necrologium de Tongerloo (1902), 222; Taxandria XXVI (1919),
93, XXVII, 8.
Juten

[Criep, Wilhelmus]
CRIEP (Wilhelmus) werd in 1535 te 's Gravenhage geboren. Hij bekleedde
achtereenvolgens de betrekkingen van pensionaris van Delft, raadsheer van den
Hoogen Raad van Mechelen en kanselier van het Souverein Hof van Gelderland te
Roermond. Hij is bekend als latijnsch dichter en als uitgever der Carmina van J a n u s
S e c u n d u s , waarvoor hij een voorrede schreef. Hij overleed 25 Januari 1610.
van Beurden

[Croese, Gerard]
CROESE (Gerard), geb. te Amsterdam 26 April 1642, overl. te Oud-Alblas 9 Mei
1710. Hij studeerde te Amsterdam en te Leiden, reisde als scheepspredikant naar
Smyrna, is op den terugweg bij een oponthoud te Norwich aldaar beroepen; doch
hij nam in zijn vaderland een aanstelling als legerpredikant aan en werd 10 Juli 1678
predikant te Oud-Alblas, waar hij stierf.
Hij schreef: Verhaal van 't wonderlijke en seltsame leven ende mirakelen van de
aldergelukkigste Rosse de Santa Maria, van de ordre der preekheeren, gebracht
uyt Spanjen, getrouwelyck uyt die tale overgezet.... door Gerardus Croese (Amst.
1677); Historia Quakeriana, sive de vulgo dictis Quakeris, ab ortu illorum usque ad
recens naium schisma, libri Ill.... (Amst. 1695; tweemaal herdr. 1696; engelsche
vert. London 1696; ook in het Hoogduitsch). Dit boek ‘waarborgt hem een plaats
onder de geleerden’ (Sepp). S e w e l 's De historie van de Quakers (1717) verdrong
het later, ‘hoewel het ten gevolge van zijn apologetische strekking veel minder
betrouwbaar is’ (Hylkema). Er tegen verscheen: Dilucidationes quaedam valde
necessariae in Gerardi Croesi Historiam Quakerianam editae a Philalelhe (Amst.
1696)]. Voorts schreef hij OMHPOΣ EBPAIOΣ, sive Historia Hebraeorum ab Homero
Hebraicis nominibus ac sententiis conscripta in Odyssea et Iliade I (Dordr. 1704),
[een wonderlijk-speculatief boek]; Epistola ad clarissimum virum Joh. d'Outreinium,
in qua explicantur inscriptiones quae in femoribus icunculae vetustae ex bibliotheca
Wittiana depromtae conspiciuntur; De 1 Cor. XI:10 cogitationes. Genoemd wordt
nog een: Discours adressé au Synode de Leerdam.
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Hij was de zoon van H e n d r i k H e r m a n s z C r o e s e en A n n a R e i n i e r s
en is 17 Juli 1681 getrouwd met E l i s a b e t h d e C e r f f , uit Vlaanderen. Hendrik
Croese (die volgt) is zijn zoon.
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Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel. in Ned. II,
320 v.; Kerkelijk Handboek (1907) Bijl. 149; C. S e p p , Bibliotheek van Nederl.
kerkgeschiedschrijvers (Leiden 1886), 424 v.; C. S e p p , Uit het predikantenleven
van vroegere tijden (Leiden 1890), 77, 106; C.B. H y l k e m a , Reformateurs I
(Haarlem 1900), 61 aant. 1; W.P.C. K n u t t e l , Nederl. bibliographie van
kerkgeschiedenis (Amst. 1889), 77, 345; B u r g e r s d i j k e n N i e r m a n s ,
Bibliotheca theol. et philos. (Leyde 1900), 135.
Knipscheer

[Croese, Hendrik]
CROESE (Hendrik), zoon van Gerard Croese. Hij is alleen bekend als schrijver van:
Kerkelyk register der predikanten die sedert de kerkhervorminge tot.... de
gereformeerde nederduitsche gemeente te Amsterdam bedient hebben, behelzende..
(1ste dr. 1732; 2de dr. Amst. 1737; 3de dr. 1751 [met bijvoeging dat voor het eerst
de naam van den schrijver is vermeld, hoewel deze naam reeds in de tweede uitgave
voorkomt]; 4de dr. Amst. 1759; herdrukt in 1778 en 1792).
Zie: C. S e p p , Bibliotheek van Nederl. kerkgeschiedschrijvers (Leiden 1886),
220 v.; W.P.C. K n u t t e l , Nederl. bibliographie van kerkgeschiedenis (Amst. 1889),
77; d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel. in Ned. II,
321.
Knipscheer

[Croesere, Matheus]
CROESERE (Matheus), geb. te Veere, zoon van C o r n e l i u s , schildknaap, en van
I s a b e l l a W a l d e m a n s , was heer van Campen en Wissekerke en werd door
keizer Karel V tot ridder geslagen. In 1537 komt hij voor als schepen van Veere. In
1545-55 komt hij meermalen voor als schepen te Mechelen en daarna als gezworen
deken en 1556 en 1559 als burgemeester van Mechelen. Hij overleed aldaar volgens
zijn grafschrift 1 Maart 1562, en werd onder een zerk, waarop zijn familiewapens,
begraven in de St. Janskerk. Hij was gehuwd te Mechelen met A n n a S c h o o f ,
vrouwe van Wolfsputte, dochter van Nicolaas burgemeester van Mechelen.
Zij schonk hem zes kinderen. De oudste C o r n e l i u s overleed 1 Jan. 1599 als
kolonel te Bergen op Zoom. De tweede W i l l e m overleed te Middelburg 15 Oct.
1582. In St. Romboutskerk ligt of lag nog een zerk met opschrift van een jonker
M a t t h y s d e C r o e s e r e , overl. 3 Mei 1573, misschien ook een zijner kinderen.
Zie: P o p l i m o n t , La Belgique héraldique III, 457; Provincie stad en district van
Mechelen I, 47, 321.
Fruytier

[Crols, Antonius]
CROLS (Antonius), omstreeks 1650 geboren te Goirle, en overleden te Bavel in
1723. Hij was kapelaan te Oosterhout in 1678 en werd 1681 benoemd tot pastoor
der kleine parochie Dorst onder die gemeente. Drie jaren later werd hij verplaatst
naar de rustige parochie Bavel, waar hij op het kasteeltje IJpelaar een tehuis vond.
In 1719 benoemde de bisschop hem tot landdeken van Breda.
Zie: G.C.A. J u t e n , Kerkelijk Oosterhout, 60, 70; Taxandria XIV, 300.
Juten
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[Crommelin, Benjamin]
CROMMELIN (Benjamin), zoon van S a m u e l en van M a d e l e i n e T e s t a r t ,
geb. te St. Quentin 10 Mei 1684, overl. bij Haarlem Jan. 1753. Hij nam op jeugdigen
leeftijd dienst in het staatsche leger, onderscheidde zich als vaandrig in den bloedigen
veldslag bij Malplaquet (11 Sept. 1709), waarop spoedig zijn bevordering tot kapitein
volgde. Daarna werd hij luit.-kolonel bij de gardes (18 Sept. 11), kolonel bij de
infanterie (12 Sept. 26), luit.-generaal en bevelhebber te Geertruidenberg (1737).
In 46 voerde hij het commando in Namen, toen dit door den franschen maarschalk
Löwen-
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dal (1700-55) belegerd werd. Deze laatste onzer barrière-steden viel den vijand al
spoedig in handen. Naar veler meening was hij te spoedig tot de capitulatie
overgegaan. Op zijn eerewoord niet meer in dezen oorlog de wapenen op te vatten,
werd hij als krijgsgevangene ontslagen en in 1747 gepensionneerd.
Op 22 Maart 1711 huwde hij C a t h a r i n a E l i s a b e t h S l i c h e r , die hem drie
kinderen schonk, w.o. een zoon Wigbold, die volgt, en G e e r t r u i d , die de tweede
vrouw is geworden van Lodewijk, graaf van Nassau, heer van de Lecq (zie deel I,
kol. 1366), toen kapitein in het regiment van Crommelin. Deze kreeg bij haar een
zoon Lodewijk Theodoor (zie deel I, kol. 1366). Zijn tweede en derde echtgenooten
waren S a r a C o n s t a n t i a A m i a en C o r n e l i a T h e o d o r a R e y n s t , beiden
uit Amsterdam. Die twee huwelijken waren kinderloos. Bij zijn vierde en laatste
vrouw, J o s i n a v a n B e n c k e n d o r f f uit Haarlem, kreeg hij twee jong gestorven
kinderen.
Zie: Alg. Ned. fam. bl. 1883-84; B o s s c h a Neerl. heldendaden te land II
(Leeuwarden 1834-56).
Bartelds

[Crommelin, Mr. Jacob]
CROMMELIN (Mr. Jacob), zoon van P i e t e r S a m u e l en van A m a l i a M a r i a
B e r g , geb. te Haarlem 14 Sept. 1791, overl. 12 Febr. 1826. Hij studeerde te Leiden
in de rechten, waar hij de aandacht trok van den hoogleeraar Joan Melchior Kemper
(zie deel II, kol. 658). Een tijdlang werden zijn studiën door het interregnum der
Honderd dagen afgebroken, toen hij aan het hoofd van het studentencorps mede
tegen Napoleon ten strijde trok. Na zijn promotie (1815) werd hij op Kemper's
aanbeveling als gezantschapssecretaris toegevoegd aan Willem Mollerus (zie deel
IV, kol. 1004), die als buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister naar Rio de
Janeiro zou vertrekken. Na diens vertrek, dat twee jaar later plaats had, liet deze
C. als zaakgelastigde achter. Tot herstel zijner gezondheid, die in het tropische
klimaat veel geleden had, werd hem Dec. 21 verlof verleend naar Nederland. Later
herhaaldelijk aangezocht naar Brazilië als gezant terug te keeren, is hij hiertoe niet
te vinden geweest. Zijn groote minzaamheid, algemeene ontwikkeling en uitgebreide
talenkennis maakten hem voor zijn ambt bijzonder geschikt.
Zijn portret is gegraveerd door P. Velijn naar een teekening van E. Davidson.
Zie: Alg. Ned. fam. bl. 1883-84; Familiegegevens.
Bartelds

[Crommelin, Mr. Pieter Samuel]
CROMMELIN (Mr. Pieter Samuel), als zoon van H e n r i S a m u e l en J a c o b a
S o p h i a v a n W i c k e v o o r t , geb. te Haarlem 1 Sept. 1700, overl. aldaar 13
Dec. 1767. Hij werd schepen, raad in de vroedschap en burgemeester van zijn
vaderstad. Ook bekleedde hij het ambt van rentmeester der geestelijke goederen
en dat van bewindhebber der O.I.C.
Op 1 Febr. 1735 huwde hij te Haarlem met J o s i n a J a c o b a A k e r s l o o t ,
dochter van Mr. J a c o b , pensionaris aldaar, raad in den hove van Holland, en van
J u d i t h G u l d e w a g e n , geb. te Haarlem 21 April 1700, overl. te Eemnes 2 Sept.
1745. Uit dit huwelijk sproot een zoon Mr. J a c o b , geb. te Haarlem 15 Mei 1741,
overl. te Eemnes 27 April 1774. Hij was schepen der stad Haarlem. Zijn vrouw was
A n n a P e t r o n e l l a G e r l i n g s , dochter van H e r m a n A r n o l d u s , schepen
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te Haarlem, en van W i l h e l m i n a C a t h a r i n a v a n C l a r e n b e e k , die 28
Nov. 1745 te Haarlem geboren werd en aldaar 27 Jan. 1831 overleed.
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Dit oorspronkelijk noordfransche geslacht week tijdens de vervolging der Hugenoten
onder Lodewijk XIV naar de Nederlanden uit. S a m u e l C r o m m e l i n , geb. te St.
Quentin 6 Mei 1629, vestigde zich te Haarlem, waar hij 4 Maart 1694 is overleden.
Uit zijn huwelijk, gesloten te St. Quentin 27 April 1654 met M a d e l e i n e T e s t a r t ,
geb. aldaar 25 Febr. 1638, overl. te Haarlem 15 Aug. 1702, sproot o.a. Benjamin,
die voorgaat, en H e n r i S a m u e l , in St. Quentin geboren 11 Juli 1660, overl. te
Haarlem 17 Febr. 1732, 7 Mei 1697 te Amsterdam gehuwd met J a c o b a S o p h i a
v a n W i c k e v o o r t , geb. te Haarlem 24 April 1674, aldaar overleden 8 Juni 1732
(dochter van P i e t e r . bewindhebber der W.I.C., geb. 6 Febr. 1629, overl. te Haarlem,
en van E l i s a b e t h H u i d e c o p e r v a n M a a r s e v e e n , geb. 1645, gest. te
Amsterdam 16 Dec. 1703); deze zijn de ouders van Mr. Pieter Samuel.
Zie: Kwarlieren betr. het gesl. Crommelin in Alg ned. Fam. bl. 1883-84.
Bartelds

[Crommelin, Samuel]
CROMMELIN (Samuel), geb. te Amsterdam omstr. 1780, overl. te Leeuwarden (?)
6 Aug. 1858. Hij studeerde te Utrecht in de godgeleerdheid en werd predikant te
Druten in 1802, te Rozendaal 11 Nov. 1804, te Hillegom in 1813, te Zaltbommel 12
Oct. 1817, te Leeuwarden 21 Oct. 1824; emeritus 16 Febr. 1847.
Hij schreef: Waarschuwing tegen het misbruiken van den naam van God (Leeuw.
1837; 10de dr. Amst. 1857); Hartelijke opwekking tot het streven naar reinheid van
hart en wandel (Leeuw. 1848; 8ste dr. Amst. 1857); Broederlijk woord betreffende
doofstommen (Leeuw. 1854); Het blijvend woord Gods (Leeuw. 1851); Welmeenende
raadgevingen aan studerende jongelingen bij den aanvang en gedurende hunne
akademische loopbaan (Leeuw. 1850); Welm. raadg. aan stud. jong., maar ook aan
anderen van den beschaafden stand (Leeuw. 1852; 4de dr. Goes 1858). Hij gaf uit
van H. B l a i r , Advice to youth: containing a compendium of the duties of human
life, in youth and manhood. Second edition recommended by S. Crommelin (Leeuw.
1856) en vertaalde uit het Hoogd.: J.F. J a c o b i , De verplichting van den mensch
aan God (Leeuw. 1850).
Zijn portret is gelithografeerd door W. Troost.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. van Protest. Godgel. in Ned. II,
322 v.; L o u i s D. P e t i t , Repertorium I (Leid. 1907), kol. 1147, 1215, II (Leid. 1913),
kol. 605; Kerkelijk Handboek (1903) Bijl. 123, 154, 165, (1907) Bijl. 124, (1911) Bijl.
165; T.A. R o m e i n , Naamlijst der predikanten... van Friesland (Leeuw. 1886), 41,
679; Alphab. Naaml. van boeken.... (Amst. 1858), 154; Brinkman's Catalogus (Amst.
1884), 139, 275, 586.
Knipscheer

[Crommelin, Wigbold]
CROMMELIN (Wigbold), zoon van Benjamin, die voorgaat, geb. te Haarlem 13
Sept. 1712, overl. te Grave 5 Maart 1789. Hij koos de militaire loopbaan, diende als
vaandrig en luitenant in het regiment van zijn vader; in 1742 bevorderd tot kapitein,
maakte hij in dien rang het beleg (1747) van Namen en Maastricht mee. Als
krijgsgevangene herkreeg hij in 1748 de vrijheid, waarna hij 9 Oct. van dat jaar als
luitenant-kolonel benoemd werd tot commandeur of leger-commandant der kolonie
Suriname, als opvolger van Jean Louis l'Archer, heer van Keenenburg. De G.-G.
Mauricius (zie deel VII, kol 857) prijst hem in zijn journaal ten zeerste, niet alleen
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wegens de bekwaamheid, maar ook om de loyaliteit, waarmede hij hem steeds ter
zijde had gestaan. Toen C. begin
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1749 in Suriname was aangekomen, viel er echter aan het overbruggen van de
kloof tusschen Mauricius en de cabale niet meer te denken. Na den dood van den
G.-G. ad interim H.E. von Spörcke, volgde hij dezen weldra in die waarneming op,
totdat hij, na de komst van Pieter Albert van der Meer van die tijdelijke functie
ontheven, na diens overlijden tot definitief landvoogd benoemd werd (26 Sept. 57),
wat hij sedert 21 Jan. van dat jaar al provisioneel geweest was. De twaalf jaren van
zijn bestuur zijn de kolonie wezenlijk ten goede gekomen. Het vredesverdrag met
de Aucaner (22 Mei 61) en dat met de Saramacca boschnegers (19 Sept. 62) waren
een zegen voor de nabij gelegen plantages. Onder zijn bestuur begon ook de arbeid
der moravische broeders in het boschland. Op 22 Nov. 68 ging hij met verlof naar
Nederland na de teugels van het bewind aan zijn opvolger Jan Nepveu te hebben
overgedragen. Een jaar later werd hij onder toekenning van pensioen eervol uit den
dienst der Sociëteit ontslagen. In Nederland woonde hij omstreeks 1781 te St.
Oedenrode.
Hij huwde 21 Jan. 1738 J o h a n n a B e r t h a v a n O r r o c k , die hem 3 dochters
en 1 zoon schonk; hij hertrouwde in 44 met S y b r a n d i n a C o r n e l i a J o h a n n a
S t o r m v a n ' s G r a v e s a n d e . Uit dit huwelijk sproten 4 zoons en 4 dochters.
Zie: v a n S y p e s t e y n , tijdschrift West-Indië II, 36, 108; d e z e l f d e , J.J.
Mauricius ('s Gravenh. 1858).
Bartelds

[Crommelin, Mr. Jan Pieter van Wickevoort]
CROMMELIN (Mr. Jan Pieter v a n W i c k e v o o r t ), geb. te Haarlem 14 Juli 1763,
overl. aldaar 6 Mei 1837, was de zoon van H e n d r i k S a m u e l v a n
W i c k e v o o r t C r o m m e l i n en M a r i a C h r i s t i n a H e s h u y s e n . Hij werd
22 Sept. 1780 als student aan de hoogeschool te Leiden ingeschreven en
promoveerde aldaar tot J.U.D. 1 Juli 1782 op een dissertatie, getiteld De summo
imperio, sociis Trajectinis inter se non communi, sed cuique in sua provincia
competente. In hetzelfde jaar werd hij schout van Bloemendaal en secretaris van
de kleine zaken te Haarlem, waar hij zich vestigde.
Hij was de patriotsche beginselen toegedaan en werd om die reden in 1790 uit
zijn betrekkingen gezet. Hij vestigde zich toen op de buitenplaats Berkenrode.
Hij was lid van een der revolutionnaire comité's, die in 1794 werden opgericht en
die, toen de omwenteling haar beslag gekregen had, 15 Juli 1795 werden ontbonden.
In dezen tijd verhuisde hij naar Amsterdam en hij werd in hetzelfde jaar gekozen tot
lid van het intermediair bestuur der provincie Holland.
Op 27 Jan. 1796 werd hij in de districten Amsterdam 1 en 9 tot lid en in district
Amsterdam 6 tot plaatsvervangend lid der Nationale Vergadering gekozen; daar de
gekozene in 6 de benoeming niet aannam, had hij ook voor dat district kunnen
optreden. Hij trad ingevolge loting op voor Amsterdam 9.
Hij was in deze vergadering evenals Schimmelpenninck (dl. IV, kol. 1225) gematigd
unitariër. Hij verzocht bij de algemeene verkiezingen op 2 Aug. 1797 niet voor een
herkiezing in aanmerking te komen. Hij ging nu weder op Berkenrode wonen en
hield zich buiten de politiek, maar op 19 Mei 1805 benoemde zijn vriend de
raadpensionaris hem tot een van de 10 leden van het bestuur van het departement
Holland, en hij liet zich die benoeming welgevallen.
Toen door koning Lodewijk op 25 Sept. 1806 de eerste benoemingen van leden
van het Wetge-
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vend lichaam gedaan werden, behoorde Crommelin tot de benoemden. Dit ambt
verwisselde hij met het lidmaatschap van den Staatsraad, waartoe de Koning hem
31 Maart 1808 benoemde. Maar reeds 16 Mei d.a.v. werd hij benoemd tot kanselier
van het koninklijk huis, en eindelijk 3 Maart 1810 tot minister van Buitenlandsche
Zaken, hetwelk hij bleef tot onze inlijving.
Onder het fransche bewind heeft hij geen betrekking bekleed, maar toen de
Souvereine Vorst hem 6 April 1814 tot lid der Nationale Vergadering benoemde,
nam hij daarin zitting. Deze benoeming werd na onze vereeniging met de Zuidelijke
Nederlanden gevolgd door die tot lid der Tweede Kamer op 1 Sept. 1815. In beide
lichamen had hij zitting voor Holland. Gedurende de zitting 1818-1819 was hij
voorzitter der Tweede Kamer.
Met het oog op zijn gezondheid verzocht hij in 1822 ontslag als kamerlid, dit werd
hem 24 Juni van dat jaar met ingang van het nieuwe zittingjaar, dus van Oct. d.a.v.,
verleend. In Aug. 1822 werd hij benoemd tot staatsraad in buitengewonen dienst.
Op 10 Jan. 1823 werd hij benoemd tot lid van het amortisatie-syndicaat en op 2
Oct. 1825 tot lid der Eerste Kamer. Dit bleef hij tot zijn overlijden.
Hij werd in 1799 directeur, in 1817 president van de Hollandsche maatschappij
der wetenschappen te Haarlem en in 1828 lid van de Maatschappij der
nederlandsche letterkunde te Leiden.
Hij huwde 24 Oct. 1790 C a t h a r i n a v a n L e n n e p , geb. 31 Dec. 1766, overl.
21 Jan. 1847, bij wie hij 3 zonen had.
Zijn silhouet, gegraveerd door een onbekend kunstenaar, komt op een
verzamelblad voor.
Ramaer

[Cruesen, Michiel]
CRUESEN (Michiel), C r e u s e n , geb. te Maastricht, priester, oudste zoon van
H u b e r t u s , schepen der stad, en van M a r g . V a e s v a n S c h e r p e n b e r g ,
overl. in zijn geboorteplaats 1 Maart 1626. Zijn broeder A n d r e a s werd bisschop
van Roermond en aartsbisschop van Mechelen. Zijn broeder H u b e r t u s werd
burgemeester van Maastricht. 12 Dec. 1607 verkreeg Michiel C. een kanunnikdij in
de Sint Baafs te Gent door benoeming van Paus Paulus IV. 27 Sept. 1622
verwisselde hij deze kanunnikdij met Balth. de Robiano voor een in St. Servaaste
Maastricht. Reeds van oudsher waren leden der familie Cruesen in dienst der
St.-Servaaskerk. 24 Febr. 1532 overleed te Maastricht A r n o l d u s C r e u s e n ,
kapelaan, sinds zijn jeugd verbonden aan de St.-Servaaskerk. Arnoldus Creusen
junior, eveneens kapelaan, overleed 12 of 22 Aug. 1548.
Zie: d e H e r c k e n r o d e , Collection de tombes de la Hesbay (Gand 1845), 347;
H e l l i n , Hist. chronol. des évéques et du chapítre de St. Bavon à Gand, 342;
D o p p l e r , Nécrologe de la confrérie des chapelains de St. Servais (Maestr. 1897),
8, 40, 108.
Fruytier

[Cruesen, Nicolaas]
CRUESEN (Nicolaas), C r e u s e n , C r u s e n , C r u s e n i u s , van de orde der
Augustijnen, behoorde tot een voorname schepen- en burgemeestersfamilie van
Maastricht, waar hij omstreeks 1570 geboren werd. Hij overleed 10 Nov. 1629 in
Bohemen. Geen enkele schrijver kan juist de familiebetrekkingen en geboortedatum
bepalen. De aartsbisschop van Mechelen, Andreas Creusen, overl. 1666 te Brussel
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(dl. II, kol. 352) was zijn bloedverwant. S a n d e r u s verzekert, dat Nicolaas een
broeder was van den aartsbisschop. F o p p e n s , Bibl. Belg. 905 zegt, dat hij de
oom en H a b e t s , dat hij de neef was van den aartsbisschop. D e H e r c k e n r o d e ,
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Collection des tombes, epithaphes des églises et couvents de la Hesbay, 486, die
de broeders en zuster opsomt van den aartsbisschop, verzekert, dat de Augustijn
de broer was van H u b e r t , vader van den aartsbisschop.
Het uitvoerigst bericht over Nic. Cruesen vindt men in P a q u o t , Mémoires litt.
IV, 182-485, overgenomen in de Biogr. nat. Belge IV, 580-583. Alle bibliografen
Val. Andreas, Sweertius, Foppens, Becdelièvre de Theux,
T o m b e u r en O s s i n g e r , enz. vermelden hem zonder iets naders aan te geven
over zijn uitgebreiden werkkring, invloed en uitgevoerde volmachten en opdrachten.
Deze had het kloosterkleed aangenomen in het Augustijnerklooster der Eremieten
zijner geboorteplaats. Hij was werkzaam als supprior in het klooster te Keulen en
als prefect der klassen te Antwerpen. Daarna werd hij naar Italië gezonden, waar
hij te Pavia den graad van doctor in de theologie behaalde. In 1602 was hij in de
Nederlanden weergekeerd en was apostolisch visitator der norbertijner abdijen in
Vlaanderen. 1612 zat hij op pauselijk bevel het generaalkapittel voor der regulieren
kanunniken van Windesheim te Tongeren. In Duitschland was hij eveneens
werkzaam aan het herstel der kloosters van St. Augustinus' orde en visitator der
norbertijner abdijen. Hij prees den toestand in de abdijen dezer orde. P. Cruesen
bestuurde als prior de augustijnerkloosters te Antwerpen, Maastricht en Brussel.
1616 was hij te Brussel, waar hij het hoofdgebouw voor het college deed oprichten.
1619 werd hij door den generaal zijner orde aangesteld als vicaris-generaal der
orde in Beieren, waar hij de kloosters moest hervormen. 1620 woonde hij als definitor
der keulsche provincie te Rome het generaal kapittel zijner orde bij. 1623 werd hij
aangesteld als algemeen visitator der kloosters zijner orde in Bohemen, Carinthië
en Stijrië. Niet alleen bij zijn ordesgeneraal, maar ook bij den keizer verwierf P.
Cruesen door zijn onvermoeide zorg voor het welzijn en herstel zijner orde aanzien
en hoogachting. Deze laatste benoemde hem tot zijn raadsheer en historiograaf.
1624 werd hij gekozen tot provinciaal van Bohemen. De overmatige arbeid gevoegd
bij de studie, waaraan hij den weinigen vrijen tijd besteedde, dien zijn drukke
bezigheden overlieten, had zijn krachten gesloopt. Hij overleed na een ziekte van
negen dagen. Het is jammer, dat de veel bewogen levensgeschiedenis van P.
Cruesen, die toch zeker een flink figuur maakt in de geschiedenis zijner orde, niet
uitvoeriger bekend is. Hij was een welsprekend man en een indrukwekkende
verschijning, zeer geschikt om alle zaken en moeilijkheden te regelen en te
vereffenen.
Hij schreef en gaf uit: Monasticon Augustinianum in quo omnium ordinum sub
regula s. Augustini militantium praecipue tamen Eremitarum, Canonicorum
regularium, Praemonstratensium Dominicanorum, Servorum B. Mariae,
Hieronymianorum, Ambrosianorum, Crucigerorum, Guielmilarum, Trinitariorum,
Brigittinorum, aliorumque fere L, origines atque incrementa tribus partibus explicantur
(Monachii, Joan. Hertsroy, 1623 fol.). Evenals de meeste werken van dien tijd is het
zonder historische critiek geschreven. Hij droeg het op aan keizer Ferdinand II door
ecn brief, gedateerd Ratisbone 13 Febr. 1623. Hij gaf nog uit: Constitutiones Ordinis
Eremitarum S.P. Augustinicum Nolis (Monachii 1620). Hij had nog een werk
begonnen over de geschiedenis van Oostenrijk, doch dit was bij zijn dood onvoltooid.
De invloed van P. Creusen in Duitschland en bij den Keizer was zeker groot
genoeg om zijn
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bloedverwant A n d r e a s C. in Weenen in aanzien te brengen.
Zie: S a n d e r u s , Chorographia Sacra Brab. 2 ed., II, 194; H a b e t s , Gesch.
bisdom Roermond II, 489.
Fruytier

[Crul, Adrianus]
CRUL (Adrianus), geboren te Oosterhout en aldaar overleden in 1810. Hij werd 17
Oct. 1760, toegelaten als kapelaan te Breda, en 1 Maart 1768 benoemd tot pastoor
in zijn geboorteplaats. In 1775 benoemde de bisschop hem tot landdeken van Breda.
Bij de oprichting van het apostolisch vicariaat van Breda was hij een der drie
candidaten aan den Paus voorgedragen. In November 1806 nam hij zijn ontslag als
pastoor.
Zie: G.C.A. J u t e n , Kerkelijk Oosterhout, 58.
Juten

[Crul, Nicolaas]
CRUL (Nicolaas), geb. te Hoorn omstr. 1695, overl. te Batavia 6 Juni 1747. Hij was
de zoon van Ds. H e r o N i c o l a i C r u l , van 1699 tot zijn dood in 1722 predikant
te Batavia, en van C l a s i n a d e W i t , ook als C l a a s j e F r e d e r i k s bekend.
In September 1697 kwam hij met zijn ouders in Indië. Het eerst wordt de zoon
vermeld als klerk bij den bataviaschen notaris van Haeften en diens collega Freeman.
Na zijn huwelijk met een rijke weduwe werd de tot notaris opgeklommen Nicolaas
op verzoek als zoodanig eervol ontslagen (1726), in hetzelfde jaar tot schepen
benoemd, in 1731 tot gecommitteerde tot en over de zaken van den inlander met
den rang van koopman, dien hij reeds een jaar later met dien van opperkoopman
verwisselde; in 1737 tot gezaghebber op Java's N.O. kust met den titel van
commandeur ‘aangezien de soesoehoenan zoo op hem gesteld was’. In 1738
verhieven Heeren XVII hem tot raad-extraordinair. Het kolonelschap over de
bataviasche burgerij viel hem in 1740 ten deel. Toen de regeering den geest der
bevolking van stad en ommelanden niet recht vertrouwde, omdat de gecommitteerde
Zacheus Stoesak zijn ambt niet voldoende behartigde, werd C. verzocht ook diens
ambt op zich te nemen. Door den val van Adriaen Valckenier (dl. V, kol. 988) kwam
er eenige stilstand in zijn carrière. In 1743 werd hem op verzoek ontslag verleend
als kolonel en gecommitteerde, tot in 1745 heeren XVII hem tot raad-ordinaris
benoemden.
Hij was eigenaar van het land bij Tandjong Priok, ook bezat hij vele andere
landerijen met suikermolens. Hij erfde ook nog van de zeer vermogende Hester van
de Woestijne, weduwe Pittavin, de pleegmoeder zijner vrouw.
Hij huwde 15 Jan. 1722 met S o p h i a J o h a n n a L a p s van Ternate. Na haar
dood (1723) hertrouwde hij met de rijke S a r a P e d e l (geb. 1690, overl. 1 Juli
1751), weduwe van zijn vroegeren chef van Haeften en dochter van J a c o b u s
P e d e l en J o h a n n a S i x . Cruls stiefkinderen waren G e e r t r u i d a (overl. 32),
J o h a n n a , gehuwd met L. Grothe, resident van Tegal, N i c o l a a s (later ordinaris
raad in den hove provinciaal te Utrecht), J a c o b u s (later secretaris der weeskamer
te Utrecht, C o r n e l i s (later advocaat) en J o h a n , die lid der utrechtsche
vroedschap zou worden. Sara's broer was J a c o b u s P e d e l , domheer van St.
Maria te Utrecht. Een neef van haar, mogelijk ook van haar man, was Mr. Daniël
de Milan Visconti, lid der vroedschap van Utrecht en later hoofdschout aldaar. De
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amsterdamsche schepen Pieter Valckenier behartigde de belangen van Cruls
stiefzonen, die voor hun opvoeding naar patria gezonden waren.
Crul had drie broers F r e d e r í k , D i r k
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en T h e o d o o r (overl. 1725 als assistent) en een zuster C l a r a T h e o d o r a ,
gehuwd met Bernardus Coop à Groen. Uit dit huwelijk sproot een dochter Clasina
Helena (geb. 1719), die de echtgenoote werd van den gecommitteerde Pieter van
den Velde.
Zie: d e H a a n , Priangan I (Batav. 1910); v a n T r o o s t e n b u r g d e B r u y n ,
Biogr. Woordenb. van O.I. pred. (Nijm. 1893).
Bartelds

[Crull, Hendrik]
CRULL (Hendrik), geb. te Ulzen (Bentheim) 21 Juli 1757, overl. te Meppel 31 Dec.
1831. Hij was de zoon van den burgemeester G e r r i t C r u l l en gehuwd met
R o e l i n a H o f s t e d e . Hij studeerde te Groningen in de godgeleerdheid en werd
predikant te Windesheim 4 Jan. 1778, te Assen 5 Sept. 1790, te Havelte 3 Dec.
1809; emeritus 1 Jan. 1829. Hij vestigde zich te Meppel. Hij schreef: Vruchten des
ouderdoms (Gron. 1830).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. van Protest. Godgel. in Ned. II,
323; Kerkelijk Handboek (1912), Bijl. 156.
Knipscheer

[Crull, Willem]
CRULL (Willem), geb. te Haarlem 25 Nov. 1721, sneuvelde 4 Febr. 1781. Hij trad
1748 in landsdienst, diende als kapitein ter zee bij de Maas 1758/9 tegen de
Algerijnen, 1771 tegen de Marokkanen. Hij werd 1779 schout-bij-nacht, als hoedanig
hij in 1780 het bevel voerde over een eskader, bestemd naar W.I. Met zijn schip,
de Mars, 31 Jan. 1781 uit St. Eustatius vertrokken met een konvooi koopvaarders,
werd hij 4 Febr. in den Atlantischen Oceaan door een engelsche overmacht
ingehaald. Hij verdedigde zich langen tijd maar sneuvelde, waarna zijn schip zich
spoedig moest overgeven.
Zie: d e J o n g e , Zeewezen IV, 312, 333, 364. 406, 433, 463. Zijn portret aldaar
door R. Muys.
Blok

[Cruyce, Adrianus van den]
CRUYCE (Adrianus v a n d e n ), van Rupelmonde, kartuizer, overl. bij Kampen 25
Nov. 1517. Hij was geprofest monnik van het kartuizerklooster ‘Het Hollandsche
Huis’ buiten Geertruidenberg. In 1499 is hij vicarius geworden van het St.
Annaklooster der kartuizerinnen te Brugge. In 1513 onthief het generaal kapittel der
Grande Chartreuse hem van dit ambt en benoemde hem tot prior van de chartreuse
op den Zonneberg bij Kampen als opvolger van Hendrik van Hoorn (dl. VII, kol.
621). Het bestuur van dit convent bracht veel materieele zorgen mede. Daar zijn
bestaansmiddelen ontoereikend waren, zag hij zich bijna genoodzaakt om voor de
leden zijner communiteit gastvrijheid te vragen in andere huizen der orde. De Grande
Chartreuse kwam hem in 1515 te hulp, door de priors van de andere kloosters der
nederduitsche ordesprovincie tot geldelijke bijdragen te verplichten. Hij heeft den
Zonneberg tot aan zijn dood bestuurd. Zijn opvolger was vermoedelijk J a c o b u s
van Sevenaer.
Zie: Cartae Capituli Generalis ordinis Cartusiensis (ms. Certosa del Galuzzo,
Florence); A. R a i s s i u s , Origines Cartusiarum Belgi (Duaci 1632); N a n n i n g a
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U i t t e r d i j k , Register Gem. Archief Kampen, no. 1395; Huisarchief Bergh (Arnhem),
nos. 115, 119.
Scholtens

[Cruyck, Cornelis Adriaansz.]
CRUYCK (Cornelis Adriaansz.) voerde in den slag bij Portland (28 Febr. 1653) het
bevel over den gewapenden Oostinjevaarder De Vogelstruys, waarmede hij dapper
streed en met een groot deel der bemanning sneuvelde.
Zie: d e J o n g e , Zeewezen I, 448.
Blok

[Cruyskerken, Adrianus van]
CRUYSKERKEN (Adrianus v a n ), overl. te Bleskensgraaf 5 Jan. 1723. Hij studeerde
waar-
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schijnlijk te Leiden èn te Utrecht, en werd in 1676 predikant te Sint Antoniepolder
(als opvolger van zijn vader Cornelis van Cruyskerken, zie beneden), in 1684 te
Bleskensgraaf.
Hij schreef: Christus gegeeseld van Pilatus (Gorinchem 1726, 2de dr. 1756).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. v. Protest. Godgel. in Ned. II,
325; Kerkelijk Handboek (1907) Bijl., 102, 105.
Knipscheer

[Cruyskerken, Cornelis van]
CRUYSKERKEN (Cornelis v a n ), predikant te Sint Antoniepolder van 1635 tot
1676, vader van Adrianus van Cruyskerken (zie boven).
Hij schreef: Viertal van Zedekundige verhandelingen (Gorinchem 1782);
Samenspraken over het menschelijk vermogen in zaken van godsdienst volgens
de leer der Gereformeerde Kerk (Utr. 1785).
Zie: Kerkelijk Handboek (1907) Bijl., 102; R. A r r e n b e r g , Naamreg. van Nederd.
boeken tot 1787, 133 v.
Knipscheer

[Cunaeus, Hillebrandus]
CUNAEUS (Hillebrandus) of C u n e r u s , geb. in Oost-Friesland, overleden te Huizen
(?) in 1613. Hij was predikant te Middelie c.a. sedert 1575 (?), te Hoogkarspel sedert
1578, te Amsterdam sedert Febr. 1580, eenigen tijd ter leen te Leeuwarden en
aldaar ook beroepen, welk beroep door hem niet is aangenomen. Te Amsterdam
ontslagen in 1583, werd hij in hetzelfde jaar predikant te Warmenhuizen, in 1592 te
Oude Niedorp, in 1595 te Huizen en Blaricum, waar hij in 1605 wederom ontslagen
werd.
Uit de acta van de provinciale synoden blijkt dat hij, al is er weinig opzettelijks
van hem te verhalen, een man van beteekenis en invloed is geweest, wien vele
zaken van gewicht zijn toevertrouwd en die ook is opgetreden tegen Cornelis
Wiggerts.
Zie: R e i t s m a e n v a n V e e n , Acta I, 68, 102, 123, 129, 169, 171, 173, 211,
VI, 17; F.L. R u t g e r s , Acta v.d. Ned. synoden der zest. eeuw (Utr. 1889), 292,
315; Kerkelijk handboek (1908) Bijl., 100, 121, 137, 147; T.A. R o m e i n , Naamlijst
der predikanten van Friesl. (Leeuw. 1886), 10; Werken Marnix Vereen. III, II, 197,
203; V e e r i s e n d e P a a u w , Vern. kerkel. alphabeth. (Enkh. 1750), 53.
Knipscheer

[Cupus, Petrus]
CUPUS (Petrus), geb. te Schoonhoven (?) omstr. 1580, overl. te Rotterdam 24 Nov.
1646. Hij was de zoon van Tilemannus Cupus, en heeft diens verzamelwerk (zie
beneden in voce) voortgezet. Hij werd in 1604 gereformeerd predikant te Kralingen,
in 1618 te Woerden. Reeds op 30 Nov. 1618 heeft de magistraat aldaar hem in zijn
dienst geschorst. De kerkeraad verzocht opheffing van zijn schorsing, maar 8 Jan.
1619 is hij afgezet, welk besluit hem 9 Febr. d.a.v. is bekend gemaakt. Dit alles was
het gevolg van zijn remonstrantsche gevoelens. Toen hij die in April d.a.v. toch te
Woerden in verscheidene huizen bleef verkondigen, werd hij naar 's Gravenhage
geroepen en beboet met 600 gulden. Niet alleen is hem verboden naar zijn
woonplaats en omgeving weder te keeren, hij werd van Mei tot Juli ook gevangen
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gehouden. Met zes andere predikanten is hij wegens het bijwonen van de bekende
vergadering te Rotterdam op 5 en 6 Maart 1619 naar Waalwijk gezonden (zie dl. II,
kol. 507). Zijn gevoelens waren reeds openlijk gebleken, toen hij op 14 Jan. 1610
behoorde tot de 43 kerkelijke mannen, die te Gouda waren bijeengekomen en
debekende remonstrantie opstelden. Doch zij waren ook in verschillende geschriften
neergelegd (zie H.C. R o g g e , t.a.p.). Na zijn verbanning was hij een der
voormannen, die de Remonstrantsche Broederschap hebben
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gesticht. Op 6 Nov. 1622 heeft hij ook te Parijs gepreekt in het huis van Hugo de
Groot. Te Amsterdam optredende voor de Remonstranten aldaar is hij gevangen
genomen, waarna hij ruim zes jaren te Loevestein is opgesloten. In den nacht van
19 Juli 1631 is hij gevlucht. Hij werd remonstrantsch predikant te Rotterdam 27 Febr.
1632, en bleef daar tot zijn dood. S. Lansbergen hield een lijkrede op hem (zie dl.
II, kol. 785). Er zijn vele brieven van en aan hem overgebleven, ten deele ook
uitgegeven.
Hij schreef: Aenwysinghe vande onbehoorlicke wyse van doen, die M. Adrianus
Smoutius ghepleecht heeft.... door P.G. (Rott. 1610).
Zijn portret door een onbekend schilder bevindt zich in de Remonstrantsche kerk
te Rotterdam; een miniatuurportret was in het bezit van jhr. Mr. V. de Stuers te 's
Gravenhage; zijn portret is gegraveerd door R. Vinkeles.
Zie: J. T i d e m a n , De Remonstr. broederschap. Biogr. Naamlijst (Amst. 1905),
32, 35, 37, 47 v., 50-52, 77, 187 v., 192, 273, 412, 418; Kerkelijk Handboek (1907)
Bijl., 128, 166; H.C. R o g g e , Joh. Wtenbogaert en zijn tijd, drie deelen (Amst.
1874-76) I, 105, II, 16-18, 21, 122, III, 2, 6, 30, 62, 76-86, 90-92, 108 v., 114, 163-167,
197, 201, 224, 260-268, 292; Catalogus van handschriften op de bibl. der rem.geref. Gem. te Rotterdam (Amst. 1869), no. 178, 273-275, 291, 849-916, 1545,
1549 v.; Brieven... van Joh. Wtenbogaert (Utr. 1868-75), drie deelen, Register achter
dl. III, blz. 343, 347; Praestantium ac eruditorum virorum epistolae.... (Amst. 1704),
699 v., 935 v.; J.I. v a n D o o r n i n c k , Bibliotheek van ned. anonymen en
pseudonymen ('s Gravenh. en Utr. 1870), kol. 22, no. 197; J. R e i t s m a , Gesch.
van de Hervorming en de Herv. Kerk, 3e dr. (Utr. 1916), 534, 571; R e i t s m a e n
v a n V e e n , Acta III, 226, 276, 287, 303, 385.
Knipscheer

[Cupus, Tilemannus of Tieleman]
CUPUS (Tilemannus of Tieleman), of C u b u s , geb. te Keulen (hij heet ‘Coloniensis’),
overl. te Nieuwpoort in 1612. Petrus Cupus (zie hierboven) was zijn zoon. Hij was
predikant te Loo (en Pollinkhove) in Veurne-Ambacht, waarschijnlijk spoedig na
1570. Toen Loo in 1578 door Emanuel de Lalaing werd ingenomen, moest Cupus
vluchten en was ‘tijdelijk’ (doch het werd eenige jaren) predikant te Westkapelle.
De classicale akten van Sluis bevatten verscheidene aanwijzingen van zijn verblijf
en zijn arbeid in 1580 en 1581. Teruggekeerd te Loo woonde hij te Dixmuiden, waar
zijn vrouw G e e r t j e J a n s e n (dochter van den burgemeester van Beverwijk,
zuster van den predikant te Damme, G i l l e s J a n s of B a v e r w i c e n i u s ) stierf
28 Oct. 1581. Hij hertrouwde 6 Maart 1582 met P e t r o n e l l a V e l l e r s , dochter
van een slotemaker en ouderling te Nieuwpoort. Toen Dixmuiden 31 Juli 1583 voor
de spaansche troepen zwichten moest werd hij, vluchteling, predikant te Nieuwpoort
(Z.-H.) in 1584 of iets later. Hier was hij aanwezig en werkzaam ook op de
zuidhollandsche synoden van 1586 tot 1600. Na dit jaar was hij alleen nog inspector
van de classis Gouda in 1606 en 1607. Opmerkelijk is het hierbij, dat Caspar
Coolhaes hem zijn ‘goeden vriend’ noemt. Coolhaes was ook uit Keulen afkomstig
(zie dl. I, kol. 632-636). Het meest bekend is Cupus om zijn plan, dat helaas niet tot
uitvoering is gekomen, om een kerkelijke historie van de Nederlanden te schrijven.
Doch van de voorbereidingen daartoe is nog over de ‘foliant van Cupus’, waarvan
de uiterst merkwaardige geschiedenis verscheidene malen beschreven is (zie de
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hieronder opgegeven bronnen) en die te Brussel in de ‘Bibliothèque de Bourgogne’
bewaard is. ‘Het blijkt dat Cupus een rijk materiaal had verzameld, dat veel te lang
in het duister verborgen bleef’, doch thans bereikbaar en reeds door velen gebruikt
is. Cupus heeft de hulp o.a. van de noord- en zuidhollandsche synoden ingeroepen,
ten einde gegevens te verzamelen voor zijn grootschen arbeid, doch geen
medewerking gevonden. Het is ‘om redenen onnodich geacht’ (1606). Een poging
van Cupus bij den kerkeraad der hollandsche kerk te Sandwich werd wel met meer
welwillendheid ontvangen, maar schijnt toch weinig te hebben opgeleverd.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenboek v. Protest., Godgel. in Ned.
II, 333-337; H e s s e l s , Ecclesiae Londino Batavae Archivum III, pars II (Cantabr.
1897), 1114 v.; R e i t s m a e n v a n V e e n , Acta I, 379, 385, II, 262, 287, 295 v.,
303, 322, 356, 360, 369, 411 v., 424, 441, 454, 468, IV, 1, 21, 51, 60, 64, 78, 138,
231, 256, 274; J. H a n i a , Wernerus Helmichius (Utr. 1895), 111, 115, 147, 160 v.,
171, 182, 204, 222, 229, 299; Kerkelijk Handboek (1907) Bijl, 140; (1909) Bijl., 153
(in te vullen); Kerkhistorisch Archief II (1859), 65-77, 465-469; Ned. Archief v.
Kerkgesch. V (1908), 262 v.; H.Q. J a n s s e n , De Kerkhervorming in Vlaanderen
I (Arnh. 1868), 1-18, 52, 56, 291-293, 448-451, 454-459; C. S e p p , Bibliotheek van
Ned. Kerkgeschiedschr. (Leid. 1886), 208; J.G.R. A c q u o y , Mislukte pogingen der
Nederl. geref. Kerken om hare geschiedenis te doen beschrijven (Leid. 1890); vgl.
Arch. v. Ned. kerkgesch. V (1895), 458 en Geschiedk. Opstellen, aangeboden aan
R. Fruin ('s Gravenh. 1894), 246 v.; B. v a n M e e r , De Synode te Emden (1571)
('s Gravenh. 1892), 226.
Knipscheer

[Curtenius, Petrus]
CURTENIUS (Petrus), geb. te Amsterdam 7 Dec. 1716, overl. te Loenen 3 Aug.
1789. Hij was een zoon van den heelmeester P e t r u s T h e o b a l d C u r t e n i u s .
Hij studeerde te Amsterdam in de godgeleerdheid, werd predikant te Durgerdam
29 Nov. 1739, te Deventer 15 Oct. 1741, te Gouda 28 Dec. 1746, hoogleeraar te
Amsterdam 21 Oct. 1754. Zijn inauguratierede was De sacro codice unico verae
sapientiae fonte, vertaald als Inwijingsrede over het godlijk bijbelboek, als de eenige
bron der waare wijsheid, gedrukt achter Intreede en afscheid te Gouda (Amst. 1755).
Te voren, 11 Sept. 1754, werd hij doctor in de theologie te Leiden, ingeleid door
Johannes Alberti (zie dl. I, kol. 58-60). Bovendien deed hij intrede als predikant te
Amsterdam 12 Maart 1755, welke intreerede verscheen als De vreeze des Heeren
het beginsel der wijsheid (Amst. 1755). Te Loenen overleed hij op zijn buitenverblijf.
J a c o b v a n N u y s v a n K l i n k e n b e r g hield 16 Nov. 1789 een lijkrede op
hem; deze oratio funebris werd vertaald als Lijk- en Lofreden, ter gedachtenis van....
P. Curtenius.... (Amst. 1790). Curtenius was een Coccejaan, en schreef: Leerredenen
over den Heidelb. Katechismus, vier deelen (Leid. 1790-1793); Mozes testament
en liet.... twee deelen (Amst. 1755-62)....; De zwaarste plaatsen der brieven van
Paulus... (Amst.1766); II (Amst. 1767); III (Amst. 1773); IV (Amst. 1777); Der
Ephezeren geluk met dankzegging erkend.... (Amst. 1770); De gelukkige uitkomst
der godlijke kastijdingen.... (Amst. 1783); De gelijkenis der wijze en dwaze maagden
(Amst. 1786).
Zijn portret is gegraveerd door J. Houbraken (1756) naar het schilderij van J.M.
Quinckhard (1756) in de universiteit te Amsterdam,
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woor-
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denb. v. Protest. Godgel. in Ned. II, 341-344; B u r g e r s d i j k e n N i e r m a n s ,
Bibl. theol. et philos. (Lugd. Bat. 1900), 771, no 225; Kerkelijk Handboek (1907) Bijl.
117, (1908) Bijl. 102, 110, (1912) Bijl. 142; G.D.J. S c h o t e l , Kerkelijk Dordrecht
(Utr. 1845) II, 617-620.
Knipscheer

[Cuyck, Anthonis van]
CUYCK (Anthonis v a n ), v. K u y c k , C a u t i u s of C a u c h i u s , geb. te Utrecht
omstr. 1535, overl. 19 Juni 160.(?), zoon van Johan van C., die volgt, en van
Elisabeth van Moerendael.
Hij studeerde aan buitenlandsche universiteiten, meest in Italië, en werd een zeer
geleerd man, die in zijn vaderstad zeer gezien was. Rector, zooals Chalmot beweert,
zal hij wel niet geweest zijn; wel was hij van 1568 tot 1575 schepen van Utrecht en
werd 14 Juni 1592 raadsheer en advocaat der staten van Utrecht, welk ambt hij tot
1601 bekleedde. Hij is toen wellicht overleden. Justus Lipsius e.a. behoorden tot
zijn intieme kennissen.
Hij huwde 23 Februari 1566 met M a r g a r e t h a B o l l , die 27 Sept. 1623
overleed, dochter van J o h a n B., burgemeester te Utrecht 1563-1566, en van diens
eerste vrouw A l i t v a n d e n E e d e .
Uit dit huwelijk sproten zes kinderen, waarvan Tyman volgt. A l e i d a werd abdisse
van Engelendael te Bonn (?), G e e r t r u y d huwde met P e t e r v a n
R u y t e n b e r c h , J o h a n stierf 20 Sept. 1616 en was kanunnik van den Dom,
A g n e s G a u b o r c h werd priorin in Engelendael en B r u n o monnik te St. Truyen.
Anthonis van Cuyck heeft in het licht gegeven: Grammatica Gallica, waarvan drie
o

uitgaven bekend zijn (Basel 1570, Antv. 1576 en Straatsb. 1586, alle in 8 );
o

Grammatica Latina (Antv. 1577 en 1581, beide in 8 ).
Zie: Maandbl. Ned. Leeuw XXVI, 120-122; C h a l m o t , Biogr. Wdb.; Tegenw.
Staat van Utr. I, 218; B u r m a n , Traj. Erud. 81, 82; S w e e r t i u s , Ath. Belg., 131;
J ö c h e r , Gel. Lex.
Regt

[Cuyck, Jan I heer van]
CUYCK (Jan I heer v a n ), overl. 13 Juli 1308, zoon van Hendrik III, was een der
bekendste leden van zijn geslacht. In den strijd tusschen graaf Reinald I van Gelder
en Jan I hertog van Brabant over de erfopvolging in het hertogdom Limburg streed
hij in dienst van dezen hertog; verbonden met de krijgsbenden der heeren van
Heusden, Arkel, Heesbeen, Putten, Hout, Breda en anderen viel hij in de Betuwe
en trok roovende en brandende tot voor de poorten van Arnhem. Hij bracht den
graaf van Gelder bij Zennewijnen een nederlaag toe en sloeg het beleg voor het
kasteel van Driel, dat hij innam. Vooral onderscheidde hij zich in den bekenden slag
van Woeringen (5 Juni 1288) en in den gouden sporenslag bij Kortrijk (11 Juli 1302),
ook nam hij deel aan het beleg van Maastricht in 1304, waar zijn oudste zoon Hendrik
heer van Hoogstraten sneuvelde. W a p tracht in zijn werk over de heeren van
Cuyck, tegen de gangbare meening, zeer uitvoerig te bewijzen, dat Jan I geen deel
nam aan de samenzwering tegen en den moord op graaf Floris V van Holland.
H o f d i j k schrijft over hem: Hij stond in goede gunst bij graaf Floris V van Holland,
zooals meer andere edelen, tegen wier aanwas van macht deze wakkere graaf zich
met stalen vuist had gekeerd, waarbij hij hun maatschappelijk aanzien evenwel
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eerbiedigde, en het niet zelden zelfs verhoogde. Maar evenzeer als bij graaf Floris
stond Cuyck ook in aanzien bij Engelands koning Eduard I, van wien hij niet dan
gunst genoot, zonder daar
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opofferingen, gelijk hij Floris had moeten brengen, tegenover te moeten stellen. De
koning bediende zich van hem in meer dan een gezantschap op het vasteland, ook
aan graaf Floris. Bij de breuk, die er in den aanvang van 1296 tusschen den graaf
en den koning ontstond, hield Cuyck de zijde des laatsten; en er bestaat geen enkel
bewijs, niet de minste degelijke redeneering, die hem kan vrij pleiten van de blaam,
door tijdgenooten op hem gelegd en sedert eeuwen op hem rustende: dat hij ten
behoeve des konings wakker heeft gearbeid onder de ontevreden hollandsche
edelen, om Floris gevangen te nemen en naar Engeland over te brengen. Cuycks
medeplichtigheid aan het verraad was zoo algemeen bekend, dat hij bij het verbond,
gesloten door Jan van Avennes, voogd van Holland en graaf Jan II met de steden
Dordrecht, Middelburg, Zierikzee, Leiden, Delft, Haarlem, Alkmaar en
Geertruidenberg, ter vervolging van 's graven moordenaars tot in het zevende lid,
genoemd wordt aan het hoofd dezer misdadigers. Wij vinden hem voor het eerst
vermeld 2 Aug. 1265 als getuige van Otto, graaf van Gelder, met den titel van Knape,
zijn vader Hendrik III was toen nog in leven, maar is kort daarna overleden, daar
Jan 9 Sept. 1265 als heer van Cuyck, met de stad Dordrecht een overeenkomst trof
ter zake van den Maastol te Cuyck. 25 Febr. 1272 was hij getuige van Floris V, graaf
van Holland, toen deze met Jan, heer van Heusden, en den heer van Altena een
overeenkomst sloot wegens de schouwing op den Hoefdijk; 23 Juni 1277 kreeg hij
van Jan van Nassau, bisschop van Utrecht, het slot ter Horst, den tol en het
rechtsgebied te Rhenen in pand, daar hij aan dien bisschop een groote som gelds
had voorgeschoten. 1 Oct. 1282 droeg hij zijn slot Tongelaar onder Gassel bij Grave
gelegen, als een vrij goed op aan Floris V, graaf van Holland, met het recht om er
krijgsvolk in te mogen leggen en ontving het van hem wederom ter leen; 14 Juni
1285 onderwierp hij aan de uitspraak van twee goede mannen het geschil, dat
tusschen hem en de stad Dordrecht bestond, wegens het heffen van den Maastol
te Cuyck; 31 Oct. 1286 sloot hij met den graaf van Gelder een verdrag tot
wederzijdsche staking der vijandelijkheden in de landen van Kessel, Rode (Rolduc)
en van Cuyck, uitgenomen de stad Grave; 30 Juni 1292 besliste hij benevens drie
andere scheidsmannen, dat Jan van Brabant in bezit van het hertogdom Limburg
moest worden bevestigd. 15 Oct. 1294 schonk hij de novale tienden van Cuyck,
Beugen, Boxmeer en Sambeek voor de eene helft aan de pastoors dier kerspelen,
voor de andere helft aan het St. Catharinagasthuis te Grave; 5 Mei 1296 zeide hij
zijn hulde aan Floris V, graaf van Holland op. 17 Oct. 1299 werden in een verbond
tusschen Jan graaf van Holland en acht steden tot wraakneming over den moord
van graaf Floris V, onder de verraders en moordenaars voorop genoemd Jan heer
van Cuyck en Jan heer van Heusden. Deze beloofden 12 Juli 1300 geen schade
te zullen berokkenen aan genoemden graaf of zijn bezittingen, terwijl Godefridus
van Brabant, heer van Aerschot, met twee andere edelen verzekerden, dat de graaf
geen hinder zal veroorzaken aan genoemde heeren, zoo zij in het grafelijk gebied
kwamen, echter onder voorwaarde, dat zij niet in Frankrijk zouden komen, dan onder
toestemming des graven van Artois. Hij was 12 Nov. 1301 medebezegelaar in een
verdrag gesloten tusschen den hertog van Brabant en den heer van Mechelen, hij
kwam 28 Juni 1303 als bemiddelaar in een oorkonde van Mechelen voor en
eveneens 30 Juni 1303 in den zoenbrief tusschen Jan II hertog van
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Brabant en Jan Berthout, heer van Mechelen. 30 Aug. 1305 werd hij als scheidsman
gekozen in het verdrag tusschen Reinoud van Gelder en Robert van Vlaanderen,
ter vereffening van Reinouds schulden. 20 April 1308 schonk hij aan de dorpen
Beugen, Berkel, Cuyck, Linden, Beerse, Mil, Escharen en Grave de
gemeentegronden palende aan Boxmeer en het land van Herpen. Jan I van Cuyck,
huwde J o a n n a v a n G i m n i c h , dochter van Wenemar heer van Gimnich en
Hoogstraten, en van J o h a n n a , erfgename van Hoogstraten; in 2en echt 1285
J u t t a v a n N a s s a u , zuster van Jan van Nassau, bisschop van Utrecht en
dochter van H e n d r i k , bijgenaamd de Rijke, en M e c h t i l d i s v a n G e l d e r ,
welke als weduwe 25 Jan. 1312 haar testament maakte. Zijn kinderen uit het eerste
huwelijk waren: H e n d r i k , die zijn vader in 1285 als heer van Hoogstraten opvolgde;
hij werd kort vóór den slag van Woeringen (5 Juni 1288) tot ridder geslagen en
sneuvelde in 1304 bij het beleg van Maastricht; O t t o , heer van Cuyck (overl. in
1350), huwde Joanna van Heverlé (overl. in 1332), hertrouwde Joanna van
Vlaanderen (overl. in 1333); M a r g a r e t h a , huwde Jan VII heer van Heusden;
W i l l e m , gesneuveld in 1303; A g n e s (overl. in 1345), huwde met Hendrik van
Heinsberg, heer van Leeuwenberg (overl. in 1342); J a n , heer van Mierop, (overl.
in 1354), huwde met Maria van Berlaer; J a n , proost te Leuven en Maastricht.
Zie: J a n W a p , Geschiedenis van het land en der heeren van Cuyck (1858),
42-43, 66-67, 75-76, 81-126, 203-207, 245-247, 252-257; v a n L e n n e p e n
H o f d i j k , Merkwaardige kasteelen in Nederland III, 2de druk (1884), 169, 173-176;
J.T., Uit de geschiedenis van het land van Cuyck in de Nieuwe Venlosche Courant
d.d. 14 Mei 1927.
Verzijl

[Cuyck, Johan van]
CUYCK (Johan v a n ), v a n K u y c k , C a u t i u s of C a u c h i u s , geb. omstr. 1500,
overl. 17 Nov. 1566, zoon van A n t h o n i s v a n C., drost van Hoogstraten en
Culenborg, die 4 Maart 1496 huwde met G a u b o r c h P i j l l .
Hij studeerde in de letteren en de rechtsgeleerdheid, vestigde zich in zijn
geboortestad en bekleedde daar verscheidene eereambten. Van 1534 tot 1543
komt hij voor als raadsheer en schepen, in 1541 was hij in de ‘Cleyne Calander’
aldaar en in 1543 en 44 tweede burgemeester der stad. Hij huwde in 1533
E l i s a b e t h v a n M o e r e n d a e l , overl. 25 April 1576, dochter van H e n d r i k e n
van A l i t K n i j f f , en won verscheidene kinderen, o.a. Anthonis hiervoor.
Johan van C., van wien aanteekeningen op F l a v i u s C h a r i s i u s en
A u s o n i u s moeten bestaan, gaf in het licht: Aemelius Probus, de vitis imperatorum
o

Graecorum, studio ac cura J. Cauchii restitutus (Ultraj. 1542, 8 ); M.T. Ciceronis
Officiorum libri tres, cum animadversionibus etc. (Antv. 1568 en 1576); Notae in D.
Paulini poëmata.
Zie: Mdbl. Ned. Leeuw XXVI, 120-122; S w e e r t i u s , Ath. Belg. 409; B u r m a n ,
Traject. Erud. 82; d e F e l l e r , Diction. Hist. III, 422; Biog. Univ. V, 351.
Regt

[Cuyck, jonker Johan van]
CUYCK (jonker Johan v a n ), heer van Herpt en Domburg, geb. te Heusden in 1532,
overl. aldaar 21 December 1613, zoon van J a c o b W i l l e m s z . v a n C u y c k ,
schepen en burgemeester van Heusden, en C a t h a r i n a v a n O u d h e u s d e n .
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Hij huwde met een natuurlijke dochter van G e r a r d v a n K u i l e n b u r g en
hertrouwde met M a r i a R a t t a l l e r , dochter van G e o r g e R.
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Bij het begin van den opstand week hij naar Engeland uit en stond daar geregeld
in betrekking met de Watergeuzen; waarschijnlijk was hij op 1 April 1572 bij de
inneming van den Briel. Weldra bewees hij den Prins van Oranje aanmerkelijke
diensten door de omwending te bewerken van Vlissingen en Veere. Einde 1573
vertrok hij weer naar Engeland met brieven van Oranje aan de nederlandsche
gemeenten, in het bijzonder aan die van Londen en Norwich, om geld te verzamelen
tot onderstand der Veerenaars. Sedert 1576 is hij heer van Herpt; als belooning
voor bewezen diensten werd hij door Oranje tot heer van Domburg benoemd. Johan
van Cuyck is schepen van Heusden in 1584, 1585, 1587, 1591 en 1594, tevens
rentmeester van de domeinen van de grafelijkheid van Holland over Stad en Lande
van Heusden. Zijn naam komt ook dikwijls voor in de stukken van de Rekenkamer
van Zeeland. Hij maakte te Heusden 25 Februari 1613 zijn testament en overleed
aldaar 21 December 1613. Door een tijdgenoot wordt hij genoemd ‘een seer kloeck
ende couragieus man, die in de eerste kommerlycke tyden groote diensten aan het
Landt ende den Prince van Orangiën ghedaen heeft’.
Zie over hem: B o r , Nederlandsche Oorlogen VI, 369-371; O u d e n h o v e n ,
Beschrijving Land van Heusden, 59 en 215; t e W a t e r , Verbond der Edelen I,
268-270, III, 444; S c h r a v e s a n d e , Tweede Eeuwgedachtenis, 166, 192, 197,
375; v a n N i e u w k u y k , Het Heusdensche geslacht Van Cuyck in Wapenheraut
(1920), 21-24 en 110.
Vogels

[Cuyck, Tyman van]
CUYCK (Tyman v a n ), of v. K u y c k , geb. in 1567, overl. te Utrecht 14 Juni 1626,
zoon van Anthonis, hiervoor, en van M a r g a r e t h a B o l l .
Hij was een bekwaam rechtsgeleerde en werd ordin. raad in het Hof van Utrecht.
Men meent echter, dat hij dit ambt slechts tot 1591 heeft bekleed. Hij huwde in 1603
met M a r i a v a n M i e r l o , uit welk huwelijk verscheidene kinderen werden geboren.
Van Tyman van Cuyck bestaat een werk: Adnotationes ad Aymonis Cravettae
o

responsa Juris, dat in 1623 te Utrecht in 8 in het licht verscheen.
Zie: over zijn voorgeslacht R e g t in Mdbl. Ned. Leeuw XXVI, 120-122; B u r m a n ,
Traject. Erud. 84, 85.
Regt

[Cuylenburgh, Aemilius van]
CUYLENBURGH (Aemilius v a n ), geb. te Wageningen omstr. 1650, overl. op
Canvey-Island 1704, ouders aan mij onbekend.
Hij studeerde sedert 1667 te Utrecht in de theologie. Candidaat geworden, beriep
men hem in 1673 tot predikant te Batenburg, in 1678 vertrok hij naar Heusden en
werd, waarschijnlijk om zijn orangistische gevoelens, in 1692 tot predikant bij de
holl. gemeente te Londen beroepen. Hier werd hij in 1703 vervangen en is toen
waarschijnlijk pred. te Canvey-Island geworden, waar een holl. gemeente bestond.
Althans daar is hij in het volgend jaar overleden.
Hij was 12 Nov. 1672 te Utrecht gehuwd met H i l l e g o n d a E s s e n i u s , dochter
van den bekenden Voetiaan prof. Dr. A n d r e a s E. en van L u c i a S p r u y t . Ter
eere van zijn vrouw schreef hij een gedicht Op het uitnemend Bloemborduersel,
Gewroght door Hillegonda Essenia, door Aem. v. C. praedicant tot Batenburgh; zij
was 5 September 1680 niet meer onder de levenden en liet hem een eenig kind na,
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L o u i s a C h r i s t i n a v a n C. Behalve genoemd gedicht schreef hij ter
o

verheerlijking van het Oranjehuis: Over de geboortedag van Willem III (4 ) en een
Oratie tot lof van 't Oranjehuis, waarachter:
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Heroica of Heldenverzen over de roemwaardige daden door Z.M. Willem III van
o
1688 tot 1691 verrigt (Dordr. 1691, 4 ).
Zie: Mdbl. Ned. Leeuw XXXII, 263, 264; Werken der Marnix. Vereeniging, 3e
Serie, dl. 1; F r e d e r i k s e n v.d. B r a n d e n , Biog. Wdb., 184; v. A b c o u d e ,
Naaml. v. Ned. Boeken I, st. 3; v.d. A a , Nieuw Wdb. v. Ned. Dichters II, 30;
Navorscher XXXIX (1889), 469.
Regt

[Cuylenburgh, Willem van]
CUYLENBURGH (Willem v a n ), diende onder de Ruyter in den slag bij Schooneveld
(7 Juni 1673) als kapitein van de Deventer; na dapperen strijd moest zijn schip naar
de walchersche kust worden gezonden, waar het op de zandbanken strandde; hij
zelf verdronk met een groot deel der bemanning.
Zie: d e J o n g e , Zeewezen II, 381.
Blok

[Cuyp, Gerrit Gerritsz.]
CUYP (Gerrit Gerritsz.), geb. te Venlo, begr. te Dordrecht 15 Mei 1644, kwam 19
Jan. 1585 te Dordrecht in het St. Lucasgilde. Hij betaalde zijn entreegeld van 5
nobelen in 5 termijnen. 3 Febr. 1585 huwde hij te Dordrecht met G e e r t k e n
M a t t h i j s d r ., wed. van B e r n a e r t P e l g r i m s , overl. 1601. Uit dit huwelijk
werden te Dordrecht gedoopt: M a r i t k e n 1 Dec. 1585, ongenoemd (waarsch.
A b r a h a m ) 16 Febr. 1588, H e y l t k e n April 1592, Jacob, die volgt, M a t t h i j s
Juli 1597. De kinderen A n n a en I s a a c , genoemd in een acte van 27 Juli 1644,
komen in het doopboek niet voor. Gerrit hertrouwde 30 Juni 1602 met E v e r i j n k e n
A l b e r t s d r , wed. van H u m a n J a n s z ., hellebardier. Uit dit huwelijk werden
gedoopt: ongenoemd (blijkt te zijn G e r r i t ) April 1603, A e l b e r t Febr. 1605, jong
overleden, E l i s a b e t h Jan. 1606, jong overleden, B e n j a m i n Dec. 1612.
Everijnken Albertsdr. overl. 22 April 1622. Cuyp hertrouwde ten derden male 2 Juli
1623 met H a e s g e n H e n r i c k L a u w e r e n s d r ., gest. Juli 1624, ten vierden
male 3 Dec. 1624 met A e g k e A r i a e n s , wed. van J a n P i e t e r s z . B l o m ,
schipper, gest. reeds in Dec. 1624, en ten laatste in Nov. (ondertr. 26 Oct.) 1625
met A n n e k e n T i e l m a n s d r . v a n B r a c h t , wed. van G e r r i t S t o f f e l s ,
die hem overleefde. De laatste drie huwelijken waren kinderloos. Toen Cuyp in 1644
overleed, waren er nog de volgende nakomelingen: A n n e k e n , gehuwd met
G o o s s e n v a n V e e n , J a c o b , G e r r i t en B e n j a m i n . Overleden waren:
A b r a h a m , nalatende J a c o b en D a n i e l C u y p , I s a a c , nalatende
G e e r t r u y d , geh. met P i e t e r G e r r i t s z . H u l s t m a n , M a t t h y s , ongehuwd,
overleden (acte van 24 Juli 1644, door G.H. V e t h slecht gelezen).
Gerrit Cuyp was glaesmaecker, glasschrijver of glasbacker en tevens grof- en
fijnschilder. Hij maakte in opdracht der stedelijke regeering van Dordrecht in 1596-97
het glas voor de St. Janskerk te Gouda, in 1605 voor de kerk te Woudrichem (voor
ƒ 180) en in 1618 voor de nieuwe kerk te Niervaart of de Klundert (voor ƒ 100). Dat
hij grofschilder was, blijkt uit de Thes. rekeningen waar hij groote bedragen (ƒ 824)
ontvangt voor het repareeren van glazen en het schilderen van diverse dingen. Of
al de schilderstukken, die op den inventaris zijner nalatenschap gevonden worden,
van zijn hand zijn, is niet te zeggen.
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Zie: G.H. V e t h in Oud-Holland 1884, 235 v., 1888, 131 v., en de oorspronkelijke
bescheiden.
van Dalen

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 8

356

[Cuyp, Jacob]
CUYP (Jacob), geb. te Dordrecht Dec. 1594, overl. aldaar in het Gasthuis 23 Oct.
1651, zoon van den voorgaande en zijn eerste vrouw. Hij huwde 13 Nov. 1618 te
Dordrecht A e r t k e n C o r n e l i s v a n C o o t a n s d r . uit Utrecht. Het huwelijk
werd ook in de Waalsche kerk geproclameerd. Uit dit huwelijk werd slechts één
zoon geboren, n. I. Albrecht, ged. Oct. 1620 (zie dl. VII, kol. 346). De vrouw overleed
14 Dec. 1654.
Jacob leerde de schilderkunst bij Abraham Bloemaert te Utrecht (dl. I, kol. 372)
en werd 18 Juli 1617 lid van het St. Lucasgilde. Reeds in dat jaar schilderde hij de
leden der hollandsche Munt, een stuk, dat in 1806 uit de Munt verdween, maar na
vele omzwervingen thans op het Museum Oud-Dordrecht gekomen is. Hij woonde
in 1620 op de Nieuwe haven bij de Roobrug, maar in en na 1622 op de Nieuwbrug
in het huis Samson. Zijn beroemde zoon Albert werd in het huis aan de Nieuwehaven
geboren. In het St. Lucasgilde was hij in 1637 boekhouder, maar in 1642 scheidde
hij zich met I s a a c v a n H a s s e l t , C o r n e l i s T e g e l b e r c h en J a c q u e s
G r i e f alias C l a e u , van dat gilde af, om de confrerie der fijnschilders te vormen.
Zijn werken uit den eersten tijd, landschappen, genrestukken (o.a. te Stockholm
en Leningrad), alsook bijbelsche voorstellingen hebben de kenmerken der
Utrechtsche school. Het meest bekend werd hij als portretschilder, waarin zijn werk
aan dat van Th. de Keyzer doet denken; stukken o.a. in de musea te Amsterdam,
Berlijn, Budapest, Dordrecht, Montauban, Metz, Weenen. Hij heeft een persoonlijken
stijl in het landschap, die door Alb. C. verder is ontwikkeld. Een aantal landschappen,
gemerkt met het monogram J.G.C., passen geheel niet bij zijn werkwijze en zijn
hem waarschijnlijk ten onrechte toegeschreven. Hij ontwierp ook illustraties;
teekeningen van dieren voor R. P e r s i j n 's Diversa animalia quadrupedia, platen
voor J. C a t s ' Trouring met de Proefsteen (1637) en J.v. B e v e r w i j c k 's
Uitnementheid des vrouwlicken gestachts (1639).
Zie: G.H. V e t h in Oud- Holland 1884, 240 v., 1888, 138 v., 1903, 114;
T h i e m e - B e c k e r , Lexikon d. bild. Künstler i.v. en daar opgegeven literatuur.
Aan het artikel over den zoon Aelbert (dl. VII, kol. 346) zijn de volgende
bijzonderheden toe te voegen. Hij werd geboren in het huis aan de Nieuwe haven
bij de Roobrug, en woonde later in het huis Samson aan de Nieuwbrug. Hij trouwde
op gevorderden leeftijd (1658) met een weduwe, C o r n e l i a B o s m a n , die reeds
10 Juni 1636 getrouwd was met J o h a n v a n d e n C o r p u t . Zij was een
domineesdochter en had 3 kinderen. Het huwelijk met Cuyp wordt, vreemd genoeg,
door B a l e n niet vermeld. Het was zeker een mésailliance. De dochter A r e n d i n a
C u y p trouwde met P i e t e r O n d e r w a t e r , bierbrouwer in de Drie Gekroonde
Leliën, bij wien Cuyp, na het overlijden zijner vrouw, inwoonde en waar hij ook
overleden is. Hij werd in de Augustijnenkerk begraven. Cuyp was eenige malen
diaken en ouderling der Ned. hervormde gemeente, ook der Waalsche gemeente,
Mansman van den Hove en Hooge Vierschaar van Zuid-Holland, en H. Geestmeester
ter Groote kerk.
van Dalen
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D.
[Daell, Derick, Theodorus of Dirk van]
DAELL (Derick, Theodorus of Dirk v a n ), overl. te Venlo 17 Maart 1638, was in
1607 rentmeester van Venlo, in 1614 peyburgemeester, deed 10 Nov. 1629 den
eed als raadsverwant en 27 Oct. 1632 als schepen, wat hij bleef tot 3 April 1634.
Hij onderteekende 4 Juni 1632 mede de overgave der stad aan Frederik Hendrik.
Toen de stad 26 Aug. 1637 wederom door den kardinaal Ferdinand, infant van
Spanje, heroverd was, werd hij wederom schepen. Ook was hij in 1626 en 1632
provisor van het St. Jorisgasthuis. Hij was gehuwd met I d a S w e i n s , weduwe
van Matthias Ophael, dochter van Matthias S. en Barbara Puteanus, welke hem 4
kinderen schonk o.a. Agnes, huwde 29 Sept. 1630 Gerardus Staels (dl. VI, kol.
1259).
Zie: Maasgouw (1906), 13, (1920), 58; Schutbladen der overdrachtsregisters van
Venlo 1626-1646; L.J.E. K e u l l e r , Geschiedenis en beschrijving van Venlo, 118,
283; Schepenbrieven no. 304 en 326 op het stadsarchief van Venlo. Genealogie
Puteanus in handschrift op genoemd stadsarchief; Doop- en huwelijksregister van
Venlo 1615-1646.
Verzijl

[Daell, Henricus van]
DAELL (Henricus v a n ), J.U. Licentiaat, gedoopt te Venraij (L.) 26 Oct. 1696, zoon
van J o a n n e s v.D., schepen te Venraij (geb. 1640) en H e n r i c a D e c k e r s ; hij
overleed 1703. Hij werd advokaat bij het souvereine Hof te Roermond vestigde zich
aldaar, werd kolonel der schutterij, en was gehuwd met A n n a M a r i a J a n s s e n s .
Hun 2e zoon, A r n o l d u s L e o n a r d u s , gedoopt 10 Juni 1733 werd kanunnik en
pastoor, overl. 21 Aug. 1780 te Roermond.
van Beurden

[Daine, Nicolas Joseph]
DAINE (Nicolas Joseph), geb. te Andenne, provincie Namen, 13 Oct. 1782, overl.
te Charleroi 10 Oct. 1843, werd reeds op den leeftijd van 12 jaren, 30 Sept. 1795,
tamboer bij het leger van Sambre et Meuse. Hij ging in 1796 over naar het leger
Rhin et Moselle en was bij een aantal gevechten, als bij Rastadt, Heidesheim en
Kehl, tegenwoordig. Hij werd te Philippsburg in den beneden-buik, te Heidelberg
aan de rechterheup, te Visloch aan den rechterschouder gewond en kreeg te Ulm
twee bajonetsteken; bij laatstgenoemde plaats werd hij in 1805 gevangen genomen,
maar kwam kort daarna vrij en vocht mede bij Austerlitz en bij Jena. Hij werd in 1807
tot kapitein bevorderd en was toen in de volgende jaren in Polen, waar hij wegens
het nemen van twee kanonnen bij Rachines op 7 Mei 1809 tot bataillons-chef bij
het 10e poolsche regiment benoemd werd. Hij nam daarna deel aan den veldtocht
tegen Oostenrijk en nam de vesting Zamocz, waar hij 4000 krijgsgevangenen maakte.
Hij nam deel aan den tocht naar Rusland en kwam na den terugtocht terecht te
Danzig, waar hij onder generaal Rapp diende. Na de overgave dier vesting werd
hij naar Rusland als krijgsgevangene gezonden en, na 21 Juni 1813 tot kolonel
bevorderd te zijn, in 1814 vrijgelaten.
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Op 25 Maart 1815 trad hij in nederlandschen dienst, bij het 24e bataillon. Op 24
Nov. 1816 tot generaal-majoor benoemd, werd hij commandant van de 1e brigade
der 3e divisie en was achtereenvolgens in Gelderland en Zuid-Holland in dienst,
eindelijk 20 Dec. 1826 te Maastricht. Hij werd in 1821 vervolgd wegens een valschen
wis-
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sel, getrokken op de firma van den Berg de Kat te Brussel, maar het proces had
geen voortgang. De Koning gaf hem later, omstreeks 1825, zelfs ƒ 43.000 tot betaling
zijner schulden. Hij werd in Sept. 1830 door den generaal Dibbets (dl. III, kol. 284)
belast met het brengen van ammunitie en levensmiddelen naar het fort te Luik (de
stad Luik was reeds in handen der opstandelingen), maar in plaats daarvan ging
hij met zijn troep, groot 1500 man, naar Venlo, dat door 300 man verdedigd werd.
Hij nam die vesting 11 Nov. 1830, terwijl hij zich onder de bevelen van het belgische
bestuur stelde.
In het voorjaar van 1831 werd hij door den regent van België, Surlet de Chokier,
benoemd tot kommandant van het Maasleger. Hij had 12000 man onder zijn bevelen
en dit leger was verspreid van Venlo tot Herk en van Borgloon tot Oostham. Toen
een paar divisiën onder den nederlandschen luitenant-generaal Cort Heyligers op
4 Aug. 1831 langs zijn troepen defileerden en hem als het ware tot vechten
uitdaagden, achtte hij zijn stelling, gelegen op vrij hooge heidevlakten, zoo veilig,
dat hij niet te bewegen was, bevel tot aanval te geven; misschien ook meende hij
het geheele nederlandsche leger voor zich te hebben. Hij werd in zijn denkbeelden
versterkt door den majoor-generaal de Failly, die met orders van Leopold I uit Leuven
juist bij hem aangekomen was. Aan de order om zich met het Scheldeleger onder
luitenant-generaal de Tiecken de Terhove te vereenigen, door de Failly overgebracht,
gaf hij geen gevolg, omdat hij wist, dat dit onmogelijk was, daar het nederlandsche
leger tusschen de beide belgische instond.
H u y b r e c h t , Histoire politique et militaire de la Belgique 1830-1831, Bruxelles
1856 en zijn naschrijvers beschouwen Daine wegens deze handelwijze als een
verrader van de belgische zaak, maar een ingestelde enquite-commêssie sprak
hem vrij zoowel van ongehoorzaamheid als van verraad. Ook uit de door J.C.C.
d e n B e e r P o o r t u g a e l , De tiendaagsche veldtocht (den Haag 1906) 433 vlgg.,
gepubliceerde brieven van den Prins van Oranje aan zijn vader blijkt, dat er op
eenige verstandhouding tusschen hem en Daine geen mogelijkheid bestaan kan
hebben. Den Beer Poortugael zegt (blz. 237) naar aanleiding van het werk van
Huybrecht: ‘Deze schrijver bedenkt niet dat juist de voorzichtige, de langzame wijze,
waarop het nederlandsche leger België introk, en voortsçhreed, een krachtig bewijs
is tegen het bestaan van eenige verstandhouding tusschen den Prins en Daine’.
Daine had voor de komst van de Failly op denzelfden 4en Aug. bevel gegeven
om Tongeren tot het uiterste te verdedigen. Ook dit past volgens den Beer niet bij
het verraad. Als het aftrekken der bezetting uit Tongeren, dat door den krijgsraad
aldaar met algemeene stemmen geschiedde, verraad is, dan is daaraan Daine zeker
geen schuld. Op 8 Aug. werd door het nederlandsche leger het geheele Maasleger
uit elkander gedreven. Over het algemeen gedroegen de Belgen zich lafhartig, de
meesten vluchtten naar de omstreken van Luik, en enkele dagen later was er van
het leger bijna niets over.
In Apr. 1832 werd Daine, na herhaalde conferentiën met Leopold I, weder in
actieven dienst
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gesteld en 20 Nov. 1832 werd hij aan het hoofd van een commando herplaatst.
In 1838, toen men meende, dat het nederlandsche leger weder zou aanvallen,
werd hij met het bevel over de vesting Venlo belast. Op 18 Juni 1839 werd hij hoofd
van de 4e divisie te Bergen in Henegouwen.
Daar hij in 1840 kennis bekomen had van een plan der generaals Vandermeere
en Vandersmissen om den Prins van Oranje op den belgischen troon te plaatsen
en hij daarvan geen mededeeling aan de autoriteiten gedaan had, is hij toen
gepensionneerd.
Ramaer

[Dalem, Roelof van]
DALEM (Roelof v a n ), in 1350 beleend met het kasteel en de heerlijkheid van
Dongen, door Willem van Duvenvoorde (dl. I, kol. 1775), met wiens buitenechtelijke
dochter B e a t r i j s hij kort te voren was gehuwd. Roelof laat 26 Jan. 1360 een
getuigschrift opmaken over zijn ziekte, waardoor hij verhinderd werd naar Luik te
reizen; 27 Juni d.a.v. wordt voor schepenen van Woudrichem een plan van deeling
opgemaakt tusschen zijn echtgenoote en hun beider kinderen.
Roelof was een zoon van W i l l e m v a n D a l e m , een leenman der heeren van
Arkel. De Arkelsche wapenfiguur, gekanteelde en tegengekanteelde balken, in het
wapen van Dalem, staat ook in het gemeente-wapen van Dongen.
Beatrijs leeft nog in 1376. Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend: Willem, die
volgt; F l o r i s ; L i j s b e t , reeds in 1360 weduwe van W i s s c h e l ; een dochter
kloosterlinge (misschien de H e l e n a bij E.v. Goor); J a n ; A l i j d , gehuwd met
O t t o v a n G e l l i c u m ; B e l i a , in 1363 gehuwd met G i j s b r e c h t v a n
Hoeckelum.
Naar gegevens uit het Nassau-Domeinarchief fol. 430 vo., 443 vo.
Juten

[Dalem, Willem van]
DALEM (Willem v a n ), oudste zoon van den vorige, is rond 1386 gehuwd met
S o p h i a v a n S a l m e n ; in of kort vóór 1423 is hij overleden. Uit dit huwelijk zijn
de volgende kinderen bekend: R o e l o f , die voor den geestelijken stand bestemd
in 1406 de tonsuur ontving, doch in 1428 huwelijksbeloften deed aan Jutta van
Dijemerbroeck uit Vloten; hun dochter Odilia huwt in 1457 met Herman van Heyger
uit het graafschap Solms; W i l l e m , die na den dood zijns vaders in 1423 wordt
beleend met de heerlijkheid Dongen; hij overlijdt 25 Juni 1438, en de heerlijkheid
komt aan zijn ouderen broer Roelof; E r m i z o u t , in 1405 gehuwd met Jan van
Woudenborch; B e a t r i j s , in 1408 gehuwd met Gillis van Wendelnisse; S y m o n e ,
ongehuwd gebleven. De ingewikkelde geschiedenis van dit geslacht is in geen enkel
gedrukt werk goed behandeld. Zij vloeit over van schulden, doodslagen en natuurlijke
kinderen, op het voorbeeld van dezen Willem, wiens nalatenschap bezwaard was
met 40.000 gouden nobelen, en die vóór zijn huwelijk in 1386 meerdere kinderen
had bij E l i s a b e t h W y r i c x en te voren reeds 15 jaren samen geleefd had met
een B a d e l o g a , haar tante.
Naar gegevens uit hetzelfde archief fol. 431 vo. en 444 vo.
Juten

[Dalens, Dirck]
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DALENS (Dirck), schilder, geb. omstr. 1600 te Dordrecht, werkzaam vooral in den
Haag, maar ook te Leiden, Rotterdam, Delft, stierf 1676 te Zierikzee, waarheen hij
wegens een zedenmisdrijf gevlucht was. Hij schilderde arcadische landschappen,
waarvan verscheidene in de musea te Amsterdam, Brunswijk, Haarlem, Hannover,
Weenen en, juist eenige hoofdwerken, in particuliere verzamelingen bewaard zijn.
Deze Dirck I is de stamvader van drie generaties schilders: zijn zoons J o h a n n e s
(?-1681) te 's Graven-
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hage en W i l l e m (?-1675) te Amsterdam en Hamburg; zijn kleinzoon D i r c k II
(1657-1687) te Amsterdam, en diens zoon D i r c k III (1688-1753) eveneens te
Amsterdam.
Zie: T h i e m e - B e c k e r (1913) i.v.; B r e d i u s , Künstlerinventare IV (1917).
Kossmann

[Dall, Didericus ten]
DAL(L) (Didericus t e n ), gedoopt te Delft (?) 3 Sept 1719, overl. te Noorden 13
Aug. 1752. Hij studeerde te Leiden en werd predikant te Noorden 12 Maart 1747.
Hij schreef: Treurgalm op het afsterven van Petrus Gribius (zie dl. VI, kol. 634);
Rouwklagt, uitgeboezernt over den ontijdigen dood van W.C.H. Friso (Delft 1751);
Nederland.... in benauwtheid der tijden...., door den ontijdigen dood van C.W.H.
Friso in diepen rouw gedompelt, tot rouwklagen opgewekt (Delft 1752).
Zie: v a n L a n g e r a a d e n d e B i e , Biogr. Woordenb. van Protest. Godgel.
in Ned. II, 354.
Knipscheer.

[Dambacher, Vitus Deocharus]
DAMBACHER (Vitus Deocharus), goed portretschilder, woonde te Roermond,
gehuwd met M a r i a T h e r e s i a v a n G e s t e l . Op den rug van het portret van
Leopoldus II in de Raadszaal te Roermond staat V.D. Dambacher fecit 1791, op
dat van Frans II V. Dambacher fecit 1792 August. Zijn zoon F r a n s J o s e p h D.,
geb. 1771 werd ook schilder, woonde in de Bekkerstraat en was gehuwd met
Petronella Josepha Vogelaers.
van Beurden

[Damius, Johannes]
DAMIUS (Johannes) of D a m m i u s , gekomen uit de Palts, overl. te Haarlem in
Mei 1612. Hij was een van de eerste gereformeerde predikanten te Haarlem en
hield de eerste preek aldaar in de Sint-Bavokerk in Sept. 1578. Hij heeft veel gedaan
bij de organisatie van de gereformeerde kerk en was een gezien man in vele
synodale en andere kerkelijke vergaderingen. Gehuwd was hij met A g n i e s g e n
B a r t h o l o m e u s d r ., en vóór 1578 had hij reeds twee zoons, M a t t h i a s en
Hans.
Zie: v a n L a n g e r a a d e n d e B i e , Biogr. Woordenb. van Protest. Godgel.
in Ned. II, 360; Kerkelijk Handboek (1908) Bijl. 116; F.L. R u t g e r s , Acta (Utr. 1882),
Register; H.C. R u t g e r s , Kerkel. Deputaten (Kampen, z.j.), 18; J. H a n i a , Wern.
Helmichius (Utr. 1895), 137, aant. 6.
Knipscheer

[Dammis, Jacob Klaasz.]
DAMMIS (Jacob Klaasz.), van Amsterdam, kartuizer, overl. te Amsterdam. Hij was
geprofest monnik van het kartuizerklooster van Sint Andries ter Zaliger Haven buiten
de Haarlemmerpoort. Dit klooster ontving van hem jaarlijks, zoolang hij leefde, 8
Wilh. schilden en 7 fransche schilden tot zijn onderhoud. Hij heeft in zijn cel ijverig
de kunst van het afschrijven van boeken beoefend. In het giftboek van het convent,
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dat thans berust in het oud-archief der gemeente Amsterdam, staat bij het jaar 1444
opgeteekend, dat hij vele boeken heeft afgeschreven. Zijn sterfdag is 9 Juni.
Zie: Bijdr. en Med. Hist. Gen. Utr. IX (1886), 277; P. S c h e l t e m a , Aemstels
Oudheid II, 36 e.v.
Scholtens

[Danckerts, Casparus]
DANCKERTS (Casparus), overl. te Rotterdam in 1719. Opgeleid in de school van
Johannes Naeranus te Oude-Wetering (dl. II, kol. 975 v.), die later zijn schoonvader
werd, is hij er ook als conrector werkzaam geweest. Na den dood van Naeranus
werd hij remonstrantsch predikant te Kampen in 1680, te Zwammerdam in 1684;
emeritus in 1716 na vele jaren van ongesteldheid. Na den dood van zijn eerste
vrouw huwde hij met A d r i a n a Z w a e r d e c r o o n . Hij schreef: Historia Reformati
Belgii, ministrorumque sacrorum, qui Remonstrantes vocantur, twee deelen, een
handschrift,

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 8

361
nimmer in druk verschenen, in 1737 door prof. Adriaan van Cattenburch (dl. VI, kol.
292) aan curatoren van het seminarium overgegeven. Voorts een gedicht: Virtus
triumphans.... Petri Grotii.... (Roterodami 1678) vert. door J. O u d a e n als: D e
z e g e p r a l e n d e d e u g d .... (Rott. 1678). Ook een vertaling van P h i l . à
L i m b o r c h 's Theologia Christiana als: Christelijke Godgeleerdheid.... drie deelen
(Amst. 1701-1703).
Zie: v a n L a n g e r a a d e n d e B i e , Biogr. Woordenb. van Protest. Godgel.
in Ned. II, 378 v.
Knipscheer

[Dankerse, Jan]
DANKERSE (Jan), van Veere, meester, werd 19 Apr. 1511 te Utrecht of Wijk tot
priester gewijd (Arch. Utr. XXIII. 443). Hij komt 1521 voor als kanunnik van Onze
Lieve-Vrouwekerk te Veere en was later kameraal van het kapittel.
Zie: Bijdr. Haarlem XXV, 436.
Fruytier

[Dankerse, Jan]
DANKERSE (Jan), D a n k e r d i , D a n k a a r d s , van Zierikzee, priester gewijd 15
April 1514 (Arch. Utr. XXIII, 469), verkreeg 1513/14 de instelling van een vicarij te
Ellemeet, dekenaat Schouwen. 1516-17 was deze vicarij open, omdat Johannes
zoon van Dankard in een klooster was getreden.
Zie: G r i j p i n k , Register op de parochiën I, Scaldia 37.
Fruytier

[Daverveld, Jacob Ferdinand van]
DAVERVELD (Jacob Ferdinand v a n ), geb. te 's Hertogenbosch 23 Aug. 1685,
overl. te Alkmaar (waar zijn zoon advocaat was) 15 Sept. 1759. Hij was een zoon
van J o h a n n e s v a n D a v e r v e l d en S u s a n n a K i s c h , en studeerde te
Franeker in de godgeleerdheid. Hij stond als predikant te Warmenhuizen sedert 30
Sept. 1708, te Monnikendam sedert Nov. 1714, te Utrecht sedert 27 Sept. 1722.
Een Rouwklagt op hem door J o h . A l e t h e a O o s t e r d i j k is niet uitgegeven.
Op 12 Aug. 1712 is hij te Warmenhuizen getrouwd met A n n a v a n T w u i j v e r .
Hij schreef: De Adder van onder het gras.... of de Hattemistische Spinosist. Nader
ontdekt.... (Utr. 1733); De eenvoudige en oprechte waerheyd.... (Utr. 1733; 2e dr.
vermeerderd in hetzelfde jaar); Samenspraak over de Hattemisterij (Utr. 1738);
Aenmerkingen over de Regeringe van Gods Kerk.... (Utr. 1751); Eben Haëzer... ter
gedachtenis van zijn 50-jarigen predikdienst, uitgesproken in de Domkerk (Utr.
1758).
Zie: v a n L a n g e r a a d e n d e B i e , Biogr. Woordenb. van Protest. Godgel.
in Ned. II, 401-403; Kerkelijk Handboek (1908) Bijl. 130 v., 147, (1910) Bijl. 166; R.
A r r e n b e r g , Naamregister van Nederd. boeken tot 1787, 137.
Knipscheer

[David, Jacobus de]
DAVID (Jacobus d e ), geb. omstr. 1627, overl. te Steenwijk in 1672. Hij studeerde
te Leiden en te Groningen. Te Leiden hield hij een disputatie onder Jacobus Revius
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(dl. VI, kol. 1174-1176): De versione graeca Veteris Testamenti. Hij werd predikant
te Zuidlaren 16 Maart 1651, te Steenwijk in 1652, en schreef een lofdicht op:
Sondeleraem ter bekeerde Salicheyd van D.V. B a a r d .
Zie: v a n L a n g e r a a d e n d e B i e , Biogr. Woordenb. van Protest. Godgel.
in Ned. II, 463 v.
Knipscheer

[Deckers, Catharina]
DECKERS (Catharina), geb. in 1668, trad in het Annuntiatenklooster Trans Cedron
te Venlo, waar zij 21 Febr. 1690 werd geprofest. Zij was zeer ervaren in het schrijven
en teekenen en heeft het professieboekje van het klooster Trans Cedron geschreven
dat in bezit is van J. Bloemen-Huenges te Venlo.
Zie: M. H u b . H. M i c h e l s , Geschiedenis van de Loretto-kapel te Genooi en
alles wat daarmede in verband staat, 66-67.
Verzijl
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[Deckers, Mr. Gerardus]
DECKERS (Mr. Gerardus), geb. te Arcen 8 Sept. 1639, aldaar overl. 23 Nov. 1716,
zoon van M a t t h i a s of T h e u v i s D. en G e r t r u d i s L i n s k e n s , was chirurg
te Arcen en scholtis te Broeckhuysen. Hij was aldaar 4 Febr. 1671 gehuwd met
A l d e g o n d i s D e c k e r s (ged. aldaar 19 Jan. 1648, overl. te Arcen 13 Mei 1714,
dochter van Hermanus D. en Maria Keltgens). Uit dit huwelijk twee zoons: M a t h i a s
(ged. te Broeckhuysen 21 Juli 1675, postmeester te Arcen waar hij 13 Sept. 1749
overleed) en C h r i s t i a n u s (1) (ged. te Broeckhuysen 5 Juni 1679, kanunnik en
deken te Emmerik 1705-1732). Een zoon van Mathias voornoemd en diens eerste
echtgenoote Gertrudis Franssen (dochter van Godefridus F., postmeester te Tegelen,
en Agnes Raymaeckers) was: C h r i s t i a n u s (2) Dockers (ged. te Arcen 27 Sept.
1710, kanunnik te Emmerik als opvolger van zijn oom 1732, in 1735 genoemd
districtus archipresbyter, doopt te Well (Lb.) Oct.-Nov. 1737, Juni 1738, was lid der
kleefsche priesterbroederschap en leefde nog in 1793).
Zijn op 45-jarigen leeftijd geschilderd portret bevindt zich bij B.M. Berger,
burgemeester van Venlo.
Zie: J a n V e r z i j l , Genealogie der familie Deckers te Arcen; Doopregisters, van
Broeckhuysen en Arcen; M. H u b . H. M i c h e l s , Genealogie der familie Franssen
te Tegelen, 13.
Verzijl

[Deckers, Goswinus]
DECKERS (Goswinus), geb. te Venray in Juli 1588, overl. te Venlo 15 Juni 1636,
zoon van M a t t h i a s D., was pastoor te Venlo 1616-1636. In Maart 1635 hield hij
op het stadhuis te venlo een godsdienstigen redetwist met S e b a s t i a a n
D a m m e r s , predikant te Zutphen. Hij stichtte bij testament van 14 Juni 1636 twee
studiebeurzen voor arme studenten, den eenen uit Venlo, den anderen uit zijn
bloedverwanten. Deze beurzen zijn bij koninklijk besluit van 17 Feb. 1824 hersteld.
Begevers en bestuurders zijn de burgemeester en de pastoor-deken van Venlo.
Recht hebben o.a. op de tweede beurs de nakomelingen van zijn broeder Henricus
Deckers alias Gossens. Toen in 1632 de stad Venlo door Frederik Hendrik veroverd
was en twee jaar daarna een protestantsche magistraat was aangesteld, hadden
de katholieken veel van dezen te lijden. Omstreeks de maand Augustus 1635
verzonnen de magistraat en de scholtis een aanklacht tegen pastoor Deckers. Wat
den pastoor werd ten laste gelegd, wordt niet vermeld, maar het schijnt, dat hij iets
onaangenaams voor de heeren van den magistraat gezegd of gepreekt had. In een
briefje, dat de magistraat hem door den stadsbode liet brengen, van meineed beticht
en verzocht zijn woorden in het publiek te herroepen, weigerde hij dit standvastig.
Hij werd door den magistraat veroordeeld, als een dief en leugenaar en als een
verstoorder der openbare rust in de gemeente, zegt de ooggetuige, kapelaan Jacobus
Spijkermans. De secretaris, Conrardus Schinck, overtuigd van de onschuld des
priesters en verontwaardigd over de onrechtvaardige bejegening den pastoor
aangedaan, weigerde het raadsvonnis af te kondigen. Toen werd daartoe
aangewezen Jan in de Betouw, bijgenaamd de Geringe, die niet alleen het vonnis
ten raadhuize afkondigde, maar ook deed vasthechten op alle poorten der stad en
op de deur der parochiekerk. Pastoor Deckers overleed 15 Juni 1636 aan de pest.
Zijn plechtige lijkdienst werd 22 Juni d.a.v. in de St. Martinuskerk gehouden. Bij die
gelegenheid kwamen de scholtis der stad Gerard Goris en de schepenen Jan in de
Betouw en Herman Boener de kerk binnen en liepen naar
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de sacristie om de sleutels der kerk op te eischen. Toen kapelaan Spijkermans deze
weigerde over te geven, snelde het lijkvolk naar de sacristie en er ontstond groot
gewoel. Het volk verlangde een bevelschrift van 's Prinsen eigen hand. De
afgevaardigden der Protestanten moesten toen onverrichter zake de kerk verlaten.
Zie: J o s . H a b e t s , De studiebeurzen in Nederlandsch Limburg, 25-26;
Geslachtsboom der familie Deckers opgemaakt den 4. Juni 1770 door A r n o l d u s
A e r t s , pastoor van Swolgen, waarvan verschillende afschriften in mijn bezit;
M a r t i n J a n s e n , De pastoors van Venlo uit de abdij Averbode in Maasgouw
(1880), 305; H. U y t t e n b r o e c k , De straten van Venlo, 83; L.J. E d u a r d
K e u l l e r , Geschiedenis en beschrijving van Venlo, 121; H. o p d e L a a c k ,
Pastoors van Venlo, die 20 jaren of langer aan 't hoofd der parochie hebben gestaan
in Nieuwe Venlosche Courant d.d. 20 Oct. 1927; Bijzonderheden over de woelingen
der XVIe en XVIIe eeuw te Venlo, medegedeeld door C h a r l e s P i o t in deel XI,
4de reeks der Compte rendu des sciences de la commission royale d'histoire de
Belgique, p. 263 en overgedrukt in Maasgouw (1885), 1081-83; J o s . H a b e t s ,
Geschiedenis van het bisdom Roermond II, 115-119, III, 606; G r a m b u s c h , Staat
der gereformeerde gemeente te Venlo, 48; J a c o b u s S p i j k e r m a n s ,
Calendarium der parochiekerk, m.s. zich bevindende op het Rijksarchief te Brussel;
J. V e r z i j l , De venlosche beurzenstichter Gosw. D. in N. Venlosche Cour. 29 Nov.
1927.
Verzijl

[Deckers, Wilhelmus]
DECKERS (Wilhelmus), geb. te Venray, als zoon van P e t r u s D., overl. te
Hommersum bij Gelder, waar hij sedert 30 Aug. 1570 pastoor was, stichtte bij
testament van 24 Jan. 1586 een studiebeurs ten voordeele zijner bloedverwanten,
waarvoor hij een kapitaal van 10 pattacons ten laste van Venray schonk. Deze beurs
werd bij koninklijk besluit van 10 Febr. 1824 ten behoeve der bloedverwanten van
den stichter (die een oom was van Goswinus D.) hersteld. Bestuurders en begevers:
de pastoor en de burgemeester van Venray.
Zie: de twee eerste bronnen bij Gosw. Deckers.
Verzijl

[Dedem van den Gelder, jhr. Anthony Boldewijn Gijsbert van]
DEDEM VAN DEN GELDER (jhr. Anthony Boldewijn Gijsbert v a n ), geb. op kasteel
de Gelder onder Wijhe 24 Aug. 1774, overl. te Piera Pelago in Italië 14 Aug. 1825,
zoon van jhr. Frederik Gijsbert, die volgt, en van A.F.J. S l o e t .
Hij volgde op tienjarigen leeftijd zijn vader naar Constantinopel, deed ouder
geworden een reis door de Levant en Egypte en keerde daarna naar Nederland
terug, waar hij zich wel voorstander der revolutie betoonde, doch groote sympathie
had voor prins Frederik van Oranje. Wegens Overijsel afgevaardigd naar de
Staten-Generaal, werd hij in 1795, niet of nauwelijks 21 jaar oud, als gevolmachtigd
minister naar Stockholm en ook naar Parijs gezonden. In 1798 keerde hij uit Frankrijk
op zijn vaderlijke goederen terug, maar nam bij den engelsch-russischen inval dienst
bij den staf van generaal Daendels, met wien hij den veldtocht in N.-Holland
meemaakte, tot hij 19 Sept. 1799 in den slag bij Bergen, door het storten van zijn
doodelijk gewond paard, door de Engelschen werd krijgsgevangen gemaakt. Na
zijn terugkeer in het vaderland vervulde hij onderscheidene gezantschappen, zoo
naar Londen als Stuttgart, Florence, Rome en Parijs, waar hij tot 1806 verbleef.
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hem tot eersten kamerheer en zond hem als gezant naar Cassel en Napels. Hij
werd uit Napels teruggeroepen om zitting te nemen in den krijgsraad, die de
generaals Marchand en Radet moest oordeelen. Bij de inlijving bij Frankrijk ging hij
in franschen militairen dienst over; hij behield zijn rang, doch diende in
ondergeschikte betrekking. Napoleon benoemde hem tot comte de l'empire en tot
brigade-generaal bij de bezetting te Hamburg, doch toen de oorlog met Rusland
uitbrak, kreeg hij het bevel over een brigade, behoorende tot het 1e legercorps
onder commando van den koning van Napels. Als zoodanig onderscheidde hij zich
in de gevechten en veldslagen bij Lutzen, Bautzen, Leipzig, Parmna en Piacenza
en keerde in 1814 naar Nederland terug, waar hij, hoewel vruchteloos, zijn diensten
aan koning Willem aanbood. Daarop vertrok hij wederom naar Frankrijk en werd
door Lodewijk XVIII met den generaalsrang bekleed. In 1816 aangesteld tot
commandant van het departement van de Jura en tot generaal-inspecteur der
infanterie, ontving hij de ridderorde van St. Louis. In zijn laatste jaren woonde hij
ambteloos in Italië. Hij was de laatste mannelijke afstammeling van den tak v a n
D e d e m t o t d e n G e l d e r ; zijn kasteel de Gelder vererfde aan zijn eenige zuster
en kwam daardoor aan het geslacht v a n K n o b e l s d o r f f .
Van Dedem liet Memoires na, te Parijs in 1900 met zijn portret in het licht gegeven
en besproken in onderstaanden Spectator.
2

Zie: Nederl. Adelsboek (1913) 152; B l o k , Gesch. IV, 154; Vervolg op Wagenaar
XLII, 25; V o n k , Gesch. Landing van het Eng.-Russische Leger I, 243; B o s s c h a ,
2

Ned. Heldend. te Land ; K o b u s e n d e R i v e c o u r t , Biogr. Wdb.; Ned. Spectator
(1900), 106.
Regt

[Dedem tot den Gelder, jhr. Frederik Gijsbert van]
DEDEM TOT DEN GELDER (jhr. Frederik Gijsbert v a n ), geb. op den Gelder, onder
Wijhe, 17 Febr. 1743, gedoopt te Wijhe 23 Febr. overl. op den Gelder 3 Maart 1820,
zoon van A n t h o n y , heer van den Gelder, en van I s a b e l l a F r e d e r i c a
Charlotte van Rechteren tot Mennigeshave.
Hij was heer van den Gelder, van de Hachmeule (havezathe onder Ambt Delden),
den Peckendam (h. onder Diepenheim) en den Krytenberg (h. onder Wijhe). Van
Dedem werd in de ridderschap van Overijsel beschreven wegens den Gelder 28
Febr. 1767, wegens den Peckendam 31 Maart 1770 en wegens de Hachmeule 3
April 1776. De Hachmeule kocht hij 13 April 1774 voor ƒ 16.214 van den graaf van
Wassenaer-Twickel. Door de overijselsche ridderschap afgevaardigd naar de
Staten-Generaal, komt hij in 1780 voor als president dier Staten en hielp in dat jaar
het verbond van de republiek met Frankrijk te sluiten. Als zéér franschgezind bekend,
werd hij 29 Maart 1784 door H.H. Mog. benoemd tot ambassadeur aan het hof te
Constantinopel, welke waardigheid hij gedurende een kwart eeuw bekleedde. Op
zijn verren post bleef hij levendig belang stellen in alles wat zijn vaderland betrof.
Zoo zond hij in 1797 een som van ƒ 1000 aan de Nationale Vergadering, als bijdrage
in de kosten tot herstel der vloot. In 1799 bewerkte sir William Sidney Smith, britsch
admiraal, samen met zijn broeder James Spencer Smith, engelsch gezant te
Constantinopel, een verbond van de Porte met Engeland. De fransche gezant te
Constantinopel stelde toen een belangrijk deel van zijn archief onder de hoede van
van Dedem; toen deze weigerde de stukken aan de engelschen over te geven, werd
hij op aansporing van Sidney Smith van het turksche hof
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verwijderd en bracht twee jaar te Boekarest door. Nadat de fransche expeditie in
Egypte was geëindigd en laatstgenoemd gewest weder aan de Ottomaansche Porte
was teruggegeven, sloot Turkije in 1801 vrede met Frankrijk en kon van Dedem op
zijn vroegeren post terugkeeren. Hij bleef er tot 1809. In 1806 door koning Lodewijk
benoemd tot commandeur in de Orde van de Unie, werd hij bij de inlijving van ons
land bij het fransche keizerrijk officier van het Legioen van Eer, comte de l'empire
en 30 Dec. 1810 senateur. Als zoodanig was hij één der zes Nederlanders, die
leden zijn geweest van den franschen Senaat. Na de restauratie vestigde hij zich
weder in ons land met behoud van het pensioen hem door het fransche
gouvernement toegekend. Wel werd hij bij het herstel der Duitsche Orde, 8 Aug.
1815, tot coadjutor der D.O. Balye van Utrecht benoemd, terwijl hij bij K.B. van 28
Aug. 1814 benoemd werd in de ridderschap van Overijsel (onder den naam van
F.G. v a n D. t o t d e H a c h m e u l e ), maar gunstbewijzen waren dit juist niet.
Koning Willem I voelde zich blijkbaar niet tot den ultra-franschgezinden edelman
aangetrokken en liet hem als landedelman stil zijn vaderlijk goed den Gelder bewonen
tot zijn dood in 1820.
Hij was te Olst 8 Nov. 1771 gehuwd met A d r i a n a F r e d e r i c a J o h a n n a
S l o e t , vrouwe van Lindenhorst (1746-1815) dochter van B o l d e w i j n , heer van
L., en van F r e d e r i c a M a r g a r e t h a S l o e t . Behalve een zoon jhr. Anthony
Boldewijn Gijsbert van D., die hier voorgaat, won van Dedem nog een dochter jkvr.
J o h a n n a P h i l i p p i n a H e r m a n n a v a n D., sedert 1791 gade van
F r i e d r i c h W i l h e l m E r n s t freiherr v o n K n o b e l s d o r f f . Haar naam blijft
o.a. bewaard op twee zilveren broodschalen, die zij in 1835 aan de kerk te Wijhe
vereerde.
Zie: Nederl. Adelsboek (1913), 151; t e r K u i l e , Havezathen v. Overijsel, 85;
Balye v. Utrecht, 107; Vervolg op Wagenaar X, 309, XII, 244-250, XXXVIII, 169,
XLII, 25; d e J o n g e , Gesch. Ned. Zeewezen VI stuk I, 392; Ned. Heraut (1887)
268; K o b u s e n d e R i v e c o u r t , Biog. Wdb. Over zijn vrouw: Bijdr. Gesch.
Overijsel XI, 375.
Regt

[Deel, Jan]
DEEL (Jan), geb. te Newcastle in Engeland, terechtgesteld in den Haag 23 Maart
1572. Einde Dec. 1571 kwam hij in Engeland op het schip van Symon Meyns,
kapitein der Watergeuzen, die toen in Duins lag. Hij ging aan boord van dat schip
onder zeil naar de hollandsche kust, nam deel aan den landgang bij Schoorl in Jan.
1572. Wegens gebrek aan levensmiddelen zeilde Symon Meyns eerst naar Texel,
en vandaar naar Wieringen, waar zij ongeveer vijf weken bleven liggen, terend op
de huislieden. Op 3 Maart 1572 werd hij tijdens een gevecht met de boeren gewond,
gevangen genomen en later naar de Gevangenpoort in den Haag gevoerd, waar
hij daarna gehangen werd.
Zie over hem: S m i t , Den Haag in den Geuzentijd, 153; Algem. Rijksarchief, Holl.
Div. Rekg. 2724, fol. 185 vo; Archief Hof van Holland, 5654, fol. 494 vo.
Vogels

[Deenik, Albertus Agathus]
DEENIK (Albertus Agathus) M.L. zoon, geb. te Haarlem 20 Jan. 1835, overl. te
Veenwouden 6 Oct. 1903. Hij studeerde te Amsterdam en werd doopsgezind
predikant te Ternaard 5 Maart 1860, te Stavoren en Molkwerum 30 Oct. 1881;
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ter godsdienstige volksontwikkeling (Dokkum 1868 tot 1872). Ook gaf hij uit:
Leekedichtjens van ouden datum. Verzen en rijmen van nederlandsche dichters uit
de 16de, 17de en 18de eeuw (Dokkum z. j. [1864]), en vertaalde hij eenige werken
uit het Fransch, Duitsch en Engelsch, o.a. een werk van D.Fr. S t r a u s s onder den
titel: Het Oude en het Nieuwe geloof. Eene belijdenis (Haarl. z.j.), waarmede hij in
1872 veel aanstoot gaf, maar dat hij zelf beschouwde als een ernstige poging om
de waarheid te vinden en als opbouwend voor hen, die geheel met den godsdienst
gebroken meenden te hebben.
Zie: v a n L a n g e r a a d e n d e B i e , Biogr. Woordenb. van Protest. Godgel.
in Ned. II, 404 v.; Brinkmans Catalogus van boeken enz. 1850-1882, 1882-1891,
1892-1900, in voce; J. H e r d e r s c h e e , De modern-godsdienstige richting in Ned.
(Amst. 1904), 367.
Knipscheer

[Deinse, Adrianus van]
DEINSE (Adrianus v a n ), geb. te Veere 26 Oct. 1661, overl. te Vlissingen 14 April
1727. Hij was een zoon van notaris A n t o n i e v a n D e i n s e en R a c h e l
K a r r e m a n , en kleinzoon van G i d e o n v a n D e i n s e (zie beneden onder
Bernardus van Deinse). Hij werd predikant te Baarland 30 Juli 1684, te West-Souburg
9 Febr. 1687, te Vlissingen 27 Juli 1689. Ook hij hield een twistgesprek met Jacob
Verschoor (zie in dit deel in voce) te Vlissingen, en wel in 1694. Verschoor was ook
te West-Souburg geweest. Ook hier was de bekende Grietje van Dijk tegenwoordig.
Van Deinse was gehuwd met S u s a n n a F a s c e e l in 1697.
Zie: v a n L a n g e r a a d e n d e B i e Biogr. Woordenb. van Protest. Godgel.
in Ned. II, 410 v.; J. R e i t s m a , Gesch. v.d. Hervorming en de Herv. Kerk der Nederl.
3e dr. (Utr. 1916), 660 v.
Knipscheer

[Deinse, Bernardus van]
DEINSE (Bernardus v a n ), geb. te Veere in 1629, overl. te Vlissingen 22 Juli 1706.
Hij was een zoon van G i d e o n v a n D e i n s e en M a r i a A n t e u n i s s e n
(predikant te Oostburg 1607, West-Souburg 1608, Veere 1628 tot zijn dood in 1652),
en nakomeling van jonkheer B e r n a r d v a n D e y n s e , heer van Hertselaer (zie
dit decl kol. 387). Hij studeerde te Utrecht, en werd predikant te Westkapelle 27
Aug. 1654, te Vlissingen in 1668. In 1659 was hij vlootpredikant op den tocht naar
de Sont; omstreeks 1674 was hij legerpredikant. Omdat hij eens Jacobus Koelman
(dl. III, kol. 709 v.; dl. V, kol. 301-303) een preekbeurt had laten waarnemen met de
heimelijke bedoeling dat deze wellicht in zijn ambt zou hersteld worden, werd Deinse
zelf voor drie maanden in zijn ambt geschorst met verlies van traktement (1684).
Te Vlissingen is hij in 1660 gehuwd met J o h a n n a d e B o u d t , na haar overlijden
met K r i j n a E v e r t s , wed. van Mr. J o h a n n e s M o r r h i s , in leven predikant
te Breskens.
Zie: v a n L a n g e r a a d e n d e B i e , Biogr. Woordenb. van Protest. Godgel.
in Ned. II, 408-410; A.F. K r u l l , Jacobus Koelman (Sneek 1901), 95-97, 411-413;
Kerkelijk Handboek (1909) Bijl. 140, 148, 150, 153.
Knipscheer

[Deknatel, Jeme, Yeme, of Joannes]
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DEKNATEL (Jeme, Yeme, of Joannes), geb. te Norden 1 Nov. 1698, overl. te
Amsterdam 22 Jan. 1759. Zijn vader, A b r a h a m P o n n e s D e k n a t e l was
diaken van de Doopsgezinde gemeente te Norden. Bestemd voor doopsgezind
predikant werd hij te Amsterdam opgeleid aan het Seminarie der remonstranten.
De kerkeraad van de doopsgezinde gemeente te Amsterdam heeft hem aangesteld
tot proponent op 12 Dec. 1720. Hierna was hij daar hulpprediker, en op 13 Jan.
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1726 hield hij zijn intreerede in dezelfde gemeente als vierde leeraar. Hij heeft veel
gedaan voor de stichting van de kweekschool voor doopsgezinde predikanten, die
bekostigd werd door de amsterdamsche gemeente der ‘Lamisten’. Op lateren leeftijd
werd Deknatel eerst meer van nabij bekend met de werken van Menno Simons,
wiens werken hij uitgaf als: Menno Simons int kleine, behelzende verscheiden
merkwaardige verhandelingen en woordelijke uittrekzels uit zijne werken.... (Amst.
1753; 2de dr. 1758), vertaald in het Hoogduitsch als: Kurzer Auszug von Menno
Simons Schriften (Büdingen 1758) en: Auszug der merkwürdigsten Abhandlungen
aus den Werken Menno Simons (Königsb. 1765). Hij is bovendien vooral bekend
om zijn voorliefde voor de Hernhutters, en om zijn piëtistische gevoelens. ‘Dat de
Broedergemeente zoo sterk aan invloed won onder en buiten den kring der
doopsgezinden is goeddeels aan Deknatel toe te schrijven’. Later kwam in deze
verhouding verkoeling. Als catecheet leert men hem kennen uit zijn vragenboek
Aanleiding tot het Christelijk geloove met de woorden Gods, eenige malen herdrukt
(Amst. 1745; 3de dr. 1764; vert. in 't Hoogduitsch: Anleitung zum Chr. Glauben,
Amst. 1756). Dit boekje lokte een protest uit: Aanmerkingen over ds. Joannes
Deknatels Aanleiding.... (Amst. 1747). Ook gaf hij vele leerredenen uit en een bundel
Evangelische Liederen (Amst. 1738, 3de dr. 1743), vertaald uit het Hoogduitsch.
Zijn portret is gegraveerd door J. Houbraken naar C. van Noorden.
Zie: v a n L a n g e r a a d e n d e B i e , Biogr. Woordenb. van Protest. Godgel.
in Ned. II, 416-424; B u r g e r s d i j k e n N i e r m a n s , Bibliotheca theol. et philos.
(Lugd. Bat. 1900), blz. 771 (No. 230, 231); Jaarboekje voor de Doopsgez. Gemeente
(Amst. 1840), 58, 62 v., 72 (Amst. 1850), 97; Doopsgezinde Bijdragen (1868) 274,
(1869) 104, (1885) 76, (1890) 3, 12, (1892) 27, (1898) 5, (1900); Catalogus der
werken over de Doopsgez. in de bibl. der Ver. Dpsgez. Gem. te Amsterdam (Amst.
1888), 311; hetzelfde werk (Amst. 1919), passim; W.J. K ü h l e r , Het Socinianisme
in Nederl. (Leid. 1912), 257-262.
Knipscheer

[Delacroix de Constant, Charles]
DELACROIX DE CONSTANT (Charles), geb. te Giory, departement Marne 14 April
1741, overl. te Bordeaux 26 Oct. 1805, werd op jeugdigen leeftijd ambtenaar van
het fransche departement van Financiën en bracht het daar tot bureauchef. Warm
voorstander der revolutie, werd hij in Sept. 1792 door de kiezers van het genoemde
departement gekozen tot lid van de Nationale conventie. Hij stemde in Jan. 1793
voor den dood van koning Lodewijk XVI en verklaarde zich tegen uitstel en tegen
beroep op het volk. Hij werd veelin commissiën in het binnenland gebruikt en heeft
zich daar nimmer door wreedheden bezoedeld. In December 1794 was hij zelfs
zoozeer tegen de ultra-radicalen, dat hij in de departementen Ardennes en Meuse
maatregelen tegen jacobijnsche agenten nam. Intusschen verzette hij zich in de
Conventie tegen een voorstel om de tijdens het Schrikbewind verbeurd verklaarde
goederen van de slachtoffers daarvan aan hen en aan hun erfgenamen terug te
geven; desniettemin werd het voorstel aangenomen.
Bij de opheffing der Conventie en de vorming van twee Kamers werd hij 27 Oct.
1795 lid van den Raad der ouden en 5 Nov. d.a.v. werd hij benoemd tot minister
van buitenlandsche zaken.
Als zoodanig had hij de onbeschaamdheid om de
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gezanten van Pruisen en Spanje (de eenige landen behalve Nederland, die nog
vrede met Frankrijk gesloten hadden) uit te noodigen tot het jaarlijksche feest, dat
op 21 Jan. 1796 ter eere van den verjaardag der onthoofding van Lodewijk gegeven
werd; zij beantwoordden de uitnoodiging niet.
Hij heeft gedurende zijn ministerschap aan den franschen gezant in den Haag
Noäl vele instructies gegeven, die wel in hoofdzaak het belang van Frankrijk op het
oog hadden, maar toch in het algemeen opgevolgd konden worden. Toen men een
bekwamer en invloedrijker man aan het hoofd van dit belangrijke departement wilde
hebben, werd Delacroix 16 Juli 1797 door Talleyrand vervangen.
In het laatst van hetzelfde jaar werd hij benoemd tot gezant van Frankrijk in den
Haag. Hij kwam aldaar 2 Jan. 1798 aan. Reeds dadelijk kwam hij voor de vraag te
staan, met welke partij, de federalisten, de gematigde of de radicale unitarissen, hij
zich moest vereenigen. Door zijn ministerschap en de vele gedurende dien tijd
ontvangen rapporten van zijn voorganger was hij goed op de hoogte en zijn doel
was evenals dat der fransche regeering slechts het consolideeren der bataafsche
republiek als eenheidsstaat. Een constitutie was hem door de fransche regeering
medegegeven.
De hoofdzaak was, dat de bataafsche republiek zich nimmer zou verbinden met
de vijanden van Frankrijk. Beide soorten unionisten wilden de ontworpen constitutie
gaarne aannemen, maar de radicalen wisten Delacroix te winnen en hij gaf zijn
goedkeuring aan den staatsgreep van 22 Jan. 1798, die met hulp van den franschen
generaal Joubert (dl.VII, kol. 687) en den nederlandschen Daendels (dl. I, kol. 665)
plaats had. Door het bedrijf van het hoofd der radicalen, Vreede, werden 28 leden
der Nationale Vergadering, waaronder verscheidene gematigde en zelfs enkele
radicale unitarissen, gevangen genomen. Geen hunner kwam tijdens het bewind
van Vreede en de zijnen vrij. Over het geheel was hun bewind niet in 's lands belang,
vooral ook door de personen, die door hen in de plaatselijke besturen gezet werden,
en de ontevredenheid werd steeds grooter, in het bijzonder nadat op voorstel van
Bosch (dl. II, kol. 217) op 4 Mei 1798 besloten was, nieuwe verkiezingen te doen
plaats hebben, maar zoodanig, dat alle 66 leden, die zitting hadden, zitting zouden
houden. Daendels, een zeer verkwistend man, hoofd van het leger, kreeg naar zijn
meening niet genoeg geld en werd daardoor de vijand van het Uit voerend bewind,
en generaal Joubert ging met Daendels mede. Zoo werd op 12 Juni 1798 tegen
den zin van Delacroix een tweede staatsgreep uitgevoerd, waarbij een der 5
directeuren en 11 leden der Nationale Vergadering gevangen werden genomen en
2 directeuren konden ontvluchten. De 2 andere directeuren, die ook gevangen
genomen waren, werden, als uit politiek oogpunt onbeduidend, denzelfden dag
vrijgelaten.
Kort na dezen staatsgreep, die door de fransche regeering goedgekeurd werd,
verkreeg Delacroix ontslag als gezant. Hij was eenigen tijd ambteloos, maar in 1800
werd hij benoemd tot prefect in het departement Bouches du Rhône te Marseille en
in 1803 in diezelfde betrekking in het departement Gironde ter standplaats Bordeaux.
Zijn zoon Eugène was een groot schilder. Zijn dochter, een der schoonste vrouwen
van Frankrijk, huwde de Verninac, fransch gezant te Constantinopel.
Ramaer

[Delen, Adam van]
DELEN (Adam v a n ), geb. omstreeks 1643, overl. 18 April 1703, zoon van Evert
(2), die
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volgt, en van J o h a n n a v a n B r o e c k h u y s e n .
Hij had in zijn jongelingsjaren ter zee gevaren en had op zijn laatsten tocht
schipbreuk geleden. Als eenig overgeblevene was hij op een door wilden bewoond
eiland aangeland en had onder die bevolking zijn beste levensjaren doorgebracht.
Na een verblijf van een kwart eeuw vond hij gelegenheid om naar het vaderland
terug te keeren, waar alleen door zekere kenteekenen zijn identiteit kon worden
vastgesteld. Zoowel zijn verblijf op het eiland als zijn terugkeer zijn later met allerlei
bijvoegsels opgesmukt: als een geldersche Robinson Cruso ë verschijnt de
verwilderde edelman in de volksverhalen, meegedeeld in eenige der onder te noemen
bronnen.
Als erfgenaam van zijn oom D i r k v a n B r o e c k h u y s e n (overl. 1693) werd
hij met Eck-en-Wiel beleend, verkreeg hij den eigendom van een tiend te Avezaath
en van landerijen in Ingensbroek en werd wegens Eck-en-Wiel 19 Dec. 1701 (volgens
anderen in 1697) in de ridderschap van Nijmegen beschreven. Hij had echter maar
kort genoegen van deze waardigheden, daar hij een groot jaar later ongehuwd
overleed. Hij werd te Eck begraven.
Zie: Ridderschap van Veluwe, 222, 283; Ridderschap van Nijmegen, 351; Herald.
Bibl. (1879), 139-143, 154, 155; Nederl. Heraut V, 155; H e l d r i n g , Wandel. in de
Betuwe (1839), 183-189; Geld. Volksalm. 1854.
Regt

[Delen, Brand van (1)]
DELEN (Brand v a n ) (1), geb. omstr. 1450, overl. in 1533, zoon van D a e m v. D.
en van M a r g r i e t e bastaarddochter van F i l i p s v a n P o l a n e n .
Hij was in 1476, 77, 1522-27 raad, in 1484, 85, 87-89, 91-93, 96-98, 1500-4, 6,
7, 9-11, 13, 16-20 schepen en in 1486, 94, 99, 1505, 8, 12, 14, 21 burgemeester
der stad Arnhem. Onder verband van vrijwillige inleisting te Deventer, belooft hij
met Hendrik Bentinck 20 Juli 1493 aan Volkert van Kuinre 400 rijnsche guldens
terug te betalen, die ten behoeve van hertog Karel van Gelre door hem opgenomen
waren. Hij toch behoorde tot de edelen, die dezen vorst bij zijn verheffing tot
landsheer in genoemd jaar, deels met eigen geldmiddelen, deels met geleend geld,
vrijwillige giften en borgstelling te hulp kwamen. Met Henrick Bentinck en Herman
van Mekeren vertrok hij in 1505 naar Brussel en sloot 6 Juli van dat jaar het verdrag,
waarbij Philips de Schoone verklaarde de stad Arnhem, die zich aan hem onderwierp,
in genade aan te nemen met bevestiging harer vrijheden en rechten. Den 29en Nov.
1506 doet hij als schepen en raad van Arnhem met den overigen magistraat hulde
aan den zesjarigen aartshertog Karel van Oostenrijk. In hachelijke tijdsgewrichten
geroepen tot de regeering der stad, bekleedde hij er het burgemeestersambt o.a.
in 1521 tijdens de verrassing van Arnhem door hertog Karel.
Bij zijn tot heden onbekende vrouw won hij o.a. twee zoons Daem en (K a r e l )
O t t o . De eerste volgt.
Zie; J. A n s p a c h in Ned. Heraut V, 145-147.
Regt

[Delen, Brand van (2)]
DELEN (Brand v a n ) (2), geb. omstr. 1530, overl, vóór 1608, zoon van B r a n d e n
van B e t t a v a n B o e c o p A r n t s d r .
Hij werd 7 Mei 1556 door de Landschap gedeputeerd in zake de heetbranden op
de Veluwe; in 1557 door Johan v. Pallandt, heer van Voorst en Keppel, beleend
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der eerste hervormingsgezinden ter stede; in 1567 verdacht van ketterij, werd hij
11 Maart 1568 namens Alva, tegelijk met Gerrit Voet, door Karel van Brimeu,
stadhouder van Gelderland, ontslagen. 2 Nov. 1568 door Alva ingedaagd, neemt
hij de wijk op het huis den Ham bij Laar (onder Ede). Uit zijn tienjarige ballingschap
riep graaf Jan van Nassau, stadhouder van Gelderland, hem terug en benoemde
hem bij de verandering der regeering ter stede, 17 Juli 1578, tot raadsvrind. In 1586
hield hij denkelijk in Friesland verblijf en dan bij zijn aldaar gehuwden zoon J a c o b ,
doch in 1592, ook in 1597, werd hij verschreven in de veluwsche ridderschap.
Brand van Delen huwde omstr. 1550 met E v e r h a r d a v a n B i n g e r d e n ,
dochter van J o h a n e n van E l i s a b e t h of M a r i a v a n R e c h t e r e n
g e n a a m d V o ë r s t . Zij wordt door haar man aan Harskamp getocht en schonk
hem o.a. vier zoons, waarvan J a n in 1580 in den slag op de Harderberger heide
sneuvelde.
Zie: J. A n s p a c h in Ned. Heraut V, 140, 141.
Regt

[Delen, Daem van]
DELEN (Daem v a n ), geb. omstr. 1490, overl. vóór April 1549, zoon van Brand (1).
In 1516 was hij schepen van Arnhem, verscheen in 1536 en 1539 ten landdage,
was in 1541, 42, 45-49 schepen en in 1540 en 1544 burgemeester der stad Arnhem.
In 1537 was hij hof- of huismeester van het St. Antonius hospitaal buiten de stad
en in 1548 komt hij als overste-huismeester voor. Den 24en Juli 1531 bekomt hij
van den hertog diens van zijn vader gekocht huis Eschoten gedurende drie jaar in
pandschap voor de door hem den vorst voorgeschoten 100 goudguldens, welke
huizinge hij van dezen ‘wegens sonderlinge gonst ind gnade wij tot hem hebben
ind dragen’ 27 Dec. 1533 in erfelijk bezit ontvangt. 17 Mei 1533 was hij beleend met
het goed ten Hage, waaraan hij 30 Jan. 1534 zijn vrouw tocht, en er den leeneed
van vernieuwt 1 Oct. 1538 en 10 Juli 1544.
Hij huwde vermoedelijk kort vóór 1518 met G e r t g e n H e n s s e n en had een
zoon: B r a n d v a n D e l e n ; deze was in 1548 schepen en raad van Arnhem en
is vóór zijn vader overleden.
Zie: Nederl. Heraut V, 147-149.
Regt

[Delen, Evert van (1)]
DELEN (Evert v a n ) (1) t o t L a e r , geb. omstr. 1530, overl. 8 Febr. 1586, zoon
van W y n a n d v a n D . t o t L a e r en van A n n a v a n C a t t e n b u r c h .
Hij werd als gegoed te Rijswijk (Ned. Betuwe) in 1555 beschreven in de
ridderschap van Nijmegen en ontving bij zijn huwelijk in 1562 van zijn vader de
havezathe Laar (onder Ede). Van 1574 tot 1582 verscheen hij op de land- en
kwartierdagen en werd, krachtens instructie van 17 Juli 1582 vanwege het arnhemsch
kwartier, met Engelbert van der Burch, naar Utrecht afgevaardigd tot de Overheid
en Landraad aan deze zijde van de Maas.
Blijkens kwartiersreces van 19 Juli 1582 ‘accordeerden die Jonckeren wat de
gedeputierdens des Quartiers mit Wylt v. Broeckhuysen en Evert v. Delen van Laer,
die hier desen dach blijven, voert tot welvaert des Quartiers van Veluwen deden,
na te sullen komen.’ Hij behoorde dus tot de edelen, die vanwege het quartier van
Arnhem van Gerlach van de Capellen 1200 car. glds., van Arend Lamberts, besiender
(tol-opzichter) te Orsoy, 2000 gld, van Andries Bussonet, leenmeester, 100 gld. en
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Hohenlo en zijn troepen, onder belofte die gelden Kerstmis 1582 terug te betalen.
Doordat 5 Nov. te voren verscheidene edelen zich verbonden om die schuld te
kwijten werden E.v. Delen en de anderen van hun belofte ontlast. In 1583 komt v.
Delen voor als ‘monster-commissaris’ (zooveel als kapitein v. kleeding) en
gecommitteerde naar den Landraad, in 1584 was hij gedeputeerde en in 1585
gecommitteerde ter generaliteit.
Evert v. Delen huwde in 1562 met E l i s a b e t h v a n L e e u w e n , wonende te
Rijswijk, dochter van A l b e r t en van H i l l e g o n d a v a n M e e r t e n . Zij wonnen
o.a. twee zoons: A l b e r t en H e r m a n v.D.
Zie: J. A n s p a c h in Ned. Heraut V, 132, 133.
Regt

[Delen, Evert van (2)]
DELEN (Evert v a n ) (2) t o t L a e r , geb. omst. 1615, overl. 24 Dec. 1680, zoon
van A l b e r t v.D. t o t L a e r e n van S e y n a v a n A p p e l d o o r n .
Hij werd 7 Juli 1642 in de ridderschap van Veluwe geadmitteerd, nam met Johan
van Hoeclum vanwege den magistraat van Harderwijk zitting in de 23-30 Juli 1656
gehouden geldersche synode, werd van 1657-1660 gecommitteerd ter admiraliteit
op de Maas, was burgemeester van Harderwijk en werd 29 Maart 1671 richter van
Arnhem en in Veluwezoom. Hij teekende 7 Juni 1672 de capitulatie der stad, waarom
hij na het herstel der provincie in 1675 niet meer als richter werd aangesteld.
Van Delen ligt te Otterloo begraven. Hij was in 1641 gehuwd met J o h a n n a
v a n B r o e c k h u y s e n , vrouwe van Eschate, overleden 15 Jan. 1679 en te Otterloo
begraven, dochter van D a a m (A d a m ), t o t E s c h a t e , en van A n n a d e C o c q
v a n O p i j n e n . Zij wonnen 6 kinderen, waaronder Adam, die hier voorgaat. Diens
zuster S e y n a werd vrouwe van Ecken-Wiel, benevens den Hul en Eschaten, zij
huwde in 1671 met O t t o v a n W i j h e , heer van Echteld. Een andere zuster,
A n n a E l i s a b e t h , werd de gade van J a c o b J a n v a n D e l e n J o h a n s z .
Zie: v a n H a s s e l t , Kroniek v. Arnhem, 294; Nederl. Heraut V, 154; Ridderschap
van Nijmegen, 301, 346.
Regt

[Delen, Mr. Isaäc Steven van]
DELEN (Mr. Isaäc Steven v a n ), ged. te Druten 6 Januari 1732, overl. 3 Sept. 1771,
zoon van Nicolaas Hans Willem (1), die volgt, en van diens tweede gade D i n a
H e n r i ë t t e barones C r o n s t r ö m .
Nog onmondig zijnde, werd hij 27 Nov. 1744 met Schonenburg beleend, in de
ridderschap van Nijmegen geadmitteerd 16, door het kwartier 17 Mei 1754. Den
9en Mei 1761 wondde hij bij vergissing zijn schoonvader doodelijk en viel toen zijn
schoonmoeder aan, omtrent wie hij kwaad vermoeden had opgevat; hij werd wel
op het ambtmanshuis te Tiel gevarigen gezet, doch ontvluchtte 13 Mei (vermoedelijk
oogluikend) waarna hij veroordeeld werd geradbraakt te worden. Den 3en Sept.
1771 werd hij, stroopende te Deutz, door den jachtopziener der abdij, op welker
goederen hij meermalen zonder vergunning jaagde, dood geschoten.
In Januari 1757 was hij gehuwd met M a r g a r e t h a G i j s b e r t h a v a n
B r a k e l l , geb. 2 Juni 1742, overl. te Druten 17 Aug. 1829, dochter van D i r k
L o u i s v.B. t o t d e n B r a k e l , heer van Vredesteyn en in Grijsoord (vermoord
door zijn schoonzoon), en van J a c o b a W o u t r i n a d e L a n g e . Margaretha,
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van haar man scheiden en hertrouwde in 1773 met Nicolaas Hans Willem v. Delen
(2), die volgt.
Over den bedoelden moord bestaat een boekje: Die über den Baron von Delen
verübte abscheul. Mord klagende, und um Rache schreiende Gerechtigkeit. Mit
poet. Feder entworfen. Und von dessen Frau, Freyfrauen von Delen geb. v. Brackel,
wie auch Frau-Muller, Freyfr. von Delen, geb. v. Cronström.... zum Druck befördert,
s.l. 1773.
Zie: Ned. Heraut, 166; Geld. Volksalm. (1888), 83-94; Herald. Bibl. (1880), 314;
Riddersch. van Nijmegen, 403; Catal. Bibl. Rengers van Naerssen, no. 1492.
Regt

[Delen, Jacob Johan van]
DELEN (Jacob Johan v a n ), geb. 1690, overl. 15 Oct. 1742, zoon van Steven (2),
die volgt, en van J.A. v a n d e r M o e l e n .
Hij was heer van Middeldorp en kocht in 1724 Oud-Amelisweerd van J.F. van
Bueren. Sedert 19 April 1714 ambtsjonker van Nijkerk, waar hij een bijzonder fraai
huis bewoonde, werd hij geadmitteerd in de ridderschap van Veluwe 10 Mei 1715,
gecommitteerde ter generaliteits-rekenkamer 1717-1720, ter generaliteit 1723-29,
maar mocht sedert 1741 niet meer op de vergaderingen der ridderschap verschijnen.
Hij was dijkgraaf van Arkenheem (polder onder Nijkerk) en woonde in zijn laatste
levensjaren in de Wittevrouwenstraat bij het Rietsteegje te Utrecht, waar hij overleed
en werd begraven in de Buurkerk
Hij was gehuwd met M a r i a C l i g n e t t , ged. te Utrecht 8 April 1694; als ‘barones
v a n D e l e n ’ in 1743 met Oud-Amelisweerd beleend, dochter van H e r m a n ,
postmeester te Utrecht, en van M a r i a v a n B e e c k . Dit huwelijk was kinderloos.
Zie: Ned. Heraut V, 164; Ridderschap van Nijmegen, 340; Alg. Ned. Familieblad
XVI, 485.
Regt

[Delen, Johan Hendrik van (1)]
DELEN (Johan Hendrik v a n ) (1), geb. omstr. 1692, overl. 1733, zoon van Steven
(2), die volgt. en van J.A. v a n d e r M o e l e n .
Hij was heer van Druten en ook van Horssen; dit laatste kocht hij en werd er mee
beleend in 1723. Geadmitteerd in de ridderschap van Nijmegen 9 Oct. 1715, werd
hij ordinaris gedeputeerde van het nijmeegsch kwartier, heemraad, later ambtman,
richter en dijkgraaf van Maas en Waal, en overleed in 1733, tusschen 26 Juni en
28 November.
Hij huwde omstreeks 1720 zijn dienstmaagd M a r i a v a n d e n K e r k h o f f en
won bij haar vier kinderen, waarvan Nicolaas Hans Willem en Steven volgen. Een
dochter J e a n n e t t e A g n e s , gedoopt te Druten 13 Februari 1727, overl. te
Leeuwen 25 April 1758, huwde in 1757 te Leeuwen met G e r r i t H u g o C a l k o e n ,
kapitein. Hij hertrouwde in 1762 met de schoonmoeder van Isaac Steven van Delen
(zie op dozen laatste).
Zie: Ned. Heraut, V, 170; Ridderschap v. Veluwe, 361; Jaarb. Ned. Adel VI (1894),
54.
Regt

[Delen, jhr. Jan Hendrik van (2)]

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 8

DELEN (jhr. Jan Hendrik v a n ) (2), heer van Medel, Druten (1793) en den Lakenburg
(te Wamel), geb. te Echteld 3 November 1757, ged. 18 Nov., overl. te Hazerswoude
6 Sept. 1831, zoon van Steven (3), die volgt, en van J o h a n n a H e l e n a v a n
Z u t p h e n . Geadmitteerd door de ridderschap van Nijmegen 11, door het kwartier
en teekent den eed 12 April 1780; benoemd in de ridderschap van Gelderland bij
K.B. van 28 Aug. 1814, no. 14.
In de collectie pamfletten uit den patriottentijd ter Universiteitsbibliotheek te Utrecht
berusten betreffende hem een tweetal pamfletten betrek-
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king hebbende op een zeer waarschijnlijk gefingeerde zending karpers door van
Delen vereerd aan den hertog van Brunswijk-Wolfenbuttel. Zij hebben natuurlijk
betrekking op zeker voorval dat tusschen 1782 en 1784 moet hebben plaatsgehad,
daar de hertog toen in 's Hertogenbosch woonde. Tot heden is deze zaak nog niet
opgehelderd.
Van Delen huwde te Heiloo 13 Juni 1791 met L o u i s a J a c o b a v a n F o r e e s t
(1765-1824). Zie over hen en hun kinderen onderstaand Adelsboek.
Zie: J.F. v a n S o m e r e n in Navorssher (1903), 20, 21; Ridderschap v. Nijmegen,
429; Alg. Ned. Familieblad XVI, 430; Ned. Heraut V, 173; Jaarb. Ned. Adel II, 77;
Nederl. Adelsboek (1913), 164-166.
Regt

[Delen, Nicolaas Hans Willem van (1)]
DELEN (Nicolaas Hans Willem v a n ) (1) tot Schonenburg, geb. in 1688, overl. 15
Nov. 1743, zoon van Steven (2), die volgt, en van J.A. v a n d e r M o e l e n .
Hij werd met Schonenburg beleend 1721, trad in militairen dienst, werd in 1718
kolonel der infanterie en grootmajoor van Veurne, in welke barrière-vesting hij zijn
beste levensjaren heeft doorgebracht. Hij is tweemaal gehuwd geweest: in 1718
met M a r g r i e t v a n W i j h e , geb. 6 Juni 1686, overl. te Overasselt kinderloos 5
Febr. 1720, dochter van O t t o , heer van Echteld, en van S e y n a v a n D e l e n .
Daarna is hij hertrouwd met D i n a H e n r i ë t t a (barones) C r o n s t r ö m , geb.
1712, overl. te Druten 20 Februari 1800, dochter van I s a ä c , heer van Nemelaar,
luitenant-generaal, gouverneur van Veurne, en van T r a j e c t i n a A n n a
E l i s a b e t h v a n T u y l l v a n S e r o o s k e r k e n . Deze Dina Henriëtte werd als
erfgenaam van haar zoon Mr. Isaäc Steven (zie hiervoor) in 1773 beleend met
Schonenburg, en liet dit bij haar overlijden in 1800 na aan haar schoondochter M.G.
v a n B r a k e l l . Mr. Isaäc Steven was het eenig kind van N.H.W. van Delen.
Zie: Ned. Heraut, V, 165; Ridderschap v. Nijmegen, 340; Alg. Ned. Familieblad
I, no. 84, p. 1, 2.
Regt

[Delen, Nicolaas Hans Willem van (2)]
DELEN (Nicolaas Hans Willem v a n ) (2), geb. te Druten en aldaar gedoopt 17 Maart
1722, overl. te Druten 11 Sept. 1793, zoon van Johan Hendrik (1), hiervoor, en van
Maria van den Kerkhoff.
Hij was heer van Druten, den Lakenburg te Wamel en van Schonenburg te
Over-Asselt, in 1772 ambtsjonker en heemraad van Maas-en-Waal en schepen der
stad en vrijheid van Maasbommel. Hij was 16 October 1744 geadmitteerd in de
ridderschap van Nijmegen en werd, als opvolger van den graaf van Randwijk tot
Rossum, door prins Willem V tot ambtman, richter en dijkgraaf van Maas-en-Waal
benoemd. Te voren had hij zich, als subst. ambtman, tijdens een sterke
overstrooming van de Maas, het lot van Alphen aan de Maas en omstreken zeer
aangetrokken.
Toen hij nu, hersteld van een zware ziekte, in Mei 1791 zijn eerste dijkschouw
als ambtman hield, was deze reis een ware triomftocht. De beschrijving daarvan,
gegeven door J. A n s p a c h in Ned. Heraut V, 171, 172 en 239-248, is een
merkwaardige bijdrage tot de kennis van het feestbetoon in de 18e eeuw.
Hij huwde (huw. voorw. te Echteld 22 Aug.) 1749 met C h r i s t i n a v a n W i j h e ,
vrouwe van den Pol te Dreumel, geb. 1725, overl. vóór 1756, dochter van
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hertrouwde hij in 1773
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met M a r g a r e t h a G i j s b e r t h a v a n B r a k e l l (1742-1829), op wier naam
Schonenburg werd overgeteekend in 1800, gescheiden vrouw van Isaäc Steven v.
Delen, hiervoor vermeld.
Uit het eerste huwelijk sproot een jong overl. dochter.
Zie: Ridderschap van Nijmegen, 387; Ned. Heraut, als boven.
Regt

[Delen, Steven van (1)]
DELEN (Steven v a n ) (1), geb. omstr. 1655, overl. te Harderwijk 17 Febr. 1716,
zoon van P e t e r , heer van den Crumpseler en van Arler, luitenant in staatschen
dienst, en van M a r g r i e t v a n d e r H e l l . Steven, mede heer van den Crumpseler
en Arler, was ambtsjonker van Barneveld, werd ten landdage verschreven 14 Mei
1687, raad van het hoogadellijk Jachtgericht en landrentmeester der domeinen van
Veluwe 25 Maart 1698 en burgemeester van Harderwijk. Den 5. April 1705 (tegelijk
met Alexander v.d. Capellen voor het kwartier van Zutphen) tot curator der geldersche
hoogeschool benoemd uit het kwartier van Veluwe, was hij als zoodanig de opvolger
van Siward van Wijnbergen (overl. 16 Dec. 1703), in wiens voetspoor hij trad; hij
verstrekte den senaat steeds tot vraagbaak en steun bij alle moeilijkheden en netelige
geschillen met den magistraat der stad, waarin zich die academie telkens zag
gewikkeld.
Zijn naam prijkte nog in 1864 op de tweede, in 1711 gegoten klok der St.
Odulphuskerk te Barneveld, naast die der andere ambtsjonkers uit dien tijd. Hij
overleed ongehuwd.
Zie: Nederl. Heraut V (1889), 161; v a n E p e n , Alb. Hard. p. VIII; B o u m a n ,
Gesch. Geld. Hoogeschool, II, 7, 8; Navorscher XIV, 72; K o k , Vad. Wdb. XI, 96.
Regt

[Delen, Steven van (2)]
DELEN (Steven v a n ) (2), geb. omstr. 1658, overl. 10 Juli 1716, zoon van J o h a n ,
kapitein en commandeur van het fort Nassau-op-de-Voorn, en van G e e r t r u i d
van Bronckhorst.
Hij was heer van Middeldorp, onder Appel op de Veluwe, en diende een verzoek
in om admissie in de ridderschap van Nijmegen, welk verzoek 29 Maart 1681 werd
aangehouden, totdat bewezen zou zijn, dat iemand van zijn naam verschreven was
geweest of anderszins aan het reglement voldaan zou zijn. Hij werd daarop in het
volgend jaar, 3 April 1682, geadmitteerd in de ridderschap van Veluwe, waarin hij
zitting had tot 22 Nov. 1688, op welken datum hij ten slotte nog in de nijmeegsche
ridderschap werd toegelaten. Dit is het eenige geval van admissie van iemand uit
een ander kwartier gedurende de bijna anderhalve eeuw, dat het reglement gold.
In 1705 was hij voor het nijmeegsche kwartier lid der Staten van Gelderland; in
1715 verwalterambtman (= ambtman in tijd van vacature) van Maas en Waal. Hij
huwde in 1686 met J e a n n e t t e A g n e s v a n d e r M o e l e n (M e u l e n ),
vrouwe van Neder- en Over-Asselt en van Schonenburg en Druten, overl. 12 Maart
1719, dochter van J o h a n en van M e c h t e l d v a n R a n d w y c k . Uit dit huwelijk
sproten zes kinderen, waarvan zoons in dit deel voorkomen. De oudste zoon overleed
jong; de dochter G e e r t r u i d , overl. 27 Maart 1743, huwde in 1718 met den
luit.-generaal W i l l e m v a n B r o e c k h u y s e n t o t d e n G e l d e r s c h e n
T o r e n , die 27 Maart 1764, oud 82 jaar, overleed.
Zie: Ned. Heraut V. 164, 226; Ridderschap van Nijmegen p. XVI en 340.
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Regt

[Delen, Steven van (3)]
DELEN (Steven v a n ) (3) tot Druten, heer van Medel en Latenstein (beide onder
Echteld), gedoopt te Druten 13 Febr. 1727, overl. op Medel,
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29 Nov. 1771, zoon van Johan Hendrik (1), hiervoor, en van M a r i a v a n d e n
Kerkhoff.
Hij studeerde te Groningen, vanwaar hij 2 Aug. 1748 te Druten terugkwam, werd
beschreven in de ridderschap van Gelderland, geadmitteerd door de ridderschap
22 Mei, door het kwartier van Nijmegen 23 Mei 1750, als ‘Steven van Delen, junior’,
werd heemraad van Neder-Betuwe en bij den Lingestoel, kwam in 1755 als
gesubstitueerde ambtman uit Wamel te Ochten, waar hij den Appelenburg bewoonde
en vertrok vandaar 28 Aug. 1760 naar Echteld. In 1770 aangesteld tot
verwalter-ambtman, richter en dijkgraaf van Neder-Betuwe, in 1771 Lingegraaf,
woonde hij destijds te Ochten, maar overleed in laatstgenoemd jaar op den huize
Medel. Als ouderling van Echteld verscheen hij 2 Aug. 1756 en 2 Jan. 1766 op de
classis-antesynodaal.
Hij huwde te Echteld 29 Januari 1755 met J o h a n n a H e l e n a v a n Z u t p h e n ,
woonachtig op Medel, dochter van G e r r i t J e l i s , predikant te Ochten, en van
I d a v a n L e u v e n , bij wie hij zes kinderen won, waarvan de oudste zoon Jan
Hendrik (2) voorgaat, en de beide oudste dochters in het geslacht v a n F o r e e s t
huwden en de jongste dochter C l a s i n a H a n n a W i l h e l m i n a 18 Januari 1803
op Medel met Leonard Albrecht Carl baron van Delen, huwde, die in deel II, kol.
385 is vermeld. Zij was 9 Oct. 1767 te Echteld geboren en overleed aldaar 19 Mei
1826. Hij was niet (zooals dl. II vermeldt) te St. Petersburg, maar op den huize
Hückelhoven in Gulik geboren.
Zie: Ned. Heraut V, 172; Riddersch. van Nijmegen, 394.
Regt

[Delft, Gerrit Jansz.]
DELFT (Gerrit Jansz.), of D e l f f , geb. zeel waarschijnlijk te Amsterdam, overl. te
's Gravenhage na 1 Mei 1584. Hij wordt in onze geschiedenis het eerst genoemd
als een der ‘oude geuzen’, die in 1566 Jan Arentsz. (zie dl. I, kol. 165) per schuit
uit Waterland afhaalden voor een buiten de Haarlemmerpoort te houden hagepreek.
Delft woonde in dien tijd in het ‘Embder of Condees Hoeckgen’, het echte
geuzenkwartier bij genoemde poort, in het huis genaamd ‘de gulden harinckton’.
Hij kan dus wel haringkoopman geweest zijn, ofschoon lang niet altijd de naam van
het huis en die van het daarin uitgeoefende beroep met elkaar overeenstemmen.
Ingedaagd voor den Raad van Beroerten, maar tijdig uitgeweken, denkelijk April
1568, werd hij met zeer vele lotgenooten voor eeuwig verbannen en werden zijn
goederen verbeurd verklaard. Zijn broeder, P i e t e r J a n s z ., en zijn zwager,
vermoedelijk E g b e r t P i e t e r s z ., alias kapitein V i n c k , hadden zich eveneens
tijdig in veiligheid gesteld. Het is onbekend waarheen D. de wijk heeft genomen.
Van zijn stadgenooten zochten velen een veilig toevluchtsoord in Emden of in de
Oostzeesteden. Bij de z.g. satisfactie van 8 Febr. 1578 werden de ballingen, w.o.
ook D. behoorde, weer in hun vaderstad toegeiaten. Tien jaren had hun ballingschap
geduurd; het spaansch pardon van Requesens had voor hen niet gegolden,
aangezien de overheid van Amsterdam van Alva's opvolger gedaan had gekregen,
dat het den uitgewekenen eerst na de volledige onderwerping van hun gewest vri
zou staan naar hun woonplaats terug te keeren. Nog datzelfde jaar werd hij op 24
Mei bij de verkiezing van een kerkeraad tot ouderling benoemd. Ook nam hij zitting
als raad en schepen en vaardigde men hem met anderen af, als vertegenwoordigers
der handboogschutterij, naar den Prins van Oranje te Antwerpen. In 1580 koos de
vroedschap hem tot gedeputeerde ter
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dagvaart; de res. Holl. 23 Jan. 1580 vermeldt hem als lid eener commissie voor
financieele aangelegenheden; blijkens die van 7 Apr. 1580 werd hij ontvanger van
Holland, tot hij op 24 Aug. 1580 beëedigd werd als thesaurier-generaal ol
commies-generaal van dat gewest. Volgens zijn instructie ‘soude hij staat opmaken
van alle incomsten en achterwezen van den lande, soowel in het onderhoud van
de knegten, van de oorlogscheepen als munitiën van oorlog’. Op de nominatie
hadden gestaan Jan Pauli, Gerrit Jansz. Delff en Reynier van Neck. Die aanstelling
bracht verhuizing naar den Haag met zich mee. Zeer aannemelijk is de
veronderstelling dat het hem niet aan aardsche goederen heeft ontbroken, daar hij
als thesaurier soms persoonlijk moest borg blijven voor de gelden, die hij ten behoeve
van het land had op te nemen (zie res. Holl. 1 Mei 1581). Op 17 Febr. 1584 werd
besloten, dat hij 1 Mei van dat jaar zijn ambt zou neerleggen, daar in dien tusschentijd
orde zou gesteld worden op het beleid der gemeene middelen tot het voeren van
den oorlog. Daardoor zou voortaan geen thesaurier meer noodig wezen, aangezien
alleen het z.g. achterwezen behoefde geregistreerd te worden. Nadat hij op
dienzelfden dag verklaard had zijn ambt tot de opheffing zonder vergoeding te willen
blijven waarnemen, ‘soo wanneer sijne cyghen affaires sulcks mogen lijden,’ en hij
tegelijk ‘een eerlijck affscheydt van de Heeren Staten’ genomen had, werd hij op
18 Febr. uitgenoodigd zijn bezoldiging tot 1 Mei te blijven genieten. Hiermede houdt
alle kennis van bijzonderheden uit zijn leven op. Hij werd begraven op het koor in
de Groote of St. Jacobskerk te 's Gravenhage. Zijn zerk is niet meer aanwezig.
C o m m e l i n , W a g e n a a r en T e r g o u w laten hem in 1574 te Amsterdam
voorkomen als regent van het dolhuis. Daar het echter volstrekt vaststaat, dat hij
eerst in 1578 daar is teruggekeerd, is hij door hen met een naamgenoot verward,
waarschijnlijk met Gerrit Jansz. Coesvelt.
Uit zijn huwelijk met A a g j e P i e t e r s d r . had hij een dochter A e l t j e n , die
omstreeks 1584 huwde met H e i n r i c k B a r e n t s z . B o n t e m a n t e l . Uit dit
huwelijk sproot een zoon Hans (zie dit dl.). Genoemde Aagje of Aichte moet wel
een zuster geweest zijn van D.'s lotgenoot Egbert, alias kap. Vinck, daar de zoon
van laatstgenoemde, Pieter Egbertsz. V., getuige was bij den doop van Hans
Bontemantel, die dan het kind van V.'s zuster wezen moet.
Zie: K e r n k a m p , De regeeringe van Amsterdam.... enz. I ('s Grav. 1897);
B r a n d t , Hist. der reformatie I.
Bartelds

[Delft, Hendrik Symonsz]
DELFT (Hendrik Symonsz.), ook H e i u r i c u s F a b i i d e D e l f t , kartuizer, overl.
omstr. 1480 op 1 Juni. Hij was geprofest monnik van het kartuizerklooster Nieuwlicht
buiten Utrecht. Zijn graf bevond zich aan de westzijde van het groote claustrum bij
den buitenwand. In zijn tijd bloeide in Nieuwlicht de kunst van het afschrijven en
verluchten van boeken. Ook hij heeft in zijn cel de schrijfkunst beoefend. In de
utrechtsche universiteitsbibliotheek worden nog eenige handschriften bewaard,
afkomstig uit de librije van Nieuwlicht, welke door hem zijn vervaardigd, n.l.: No. 96.
(Membr. fol. 161 ff. 2. col. initial. pict. et deaur.) S. Hieronymus, Explanationis in
Isaiam liber XI-XVIII, door hem voltooid 4 Febr. 1451. De versiering van dezen codex
o

is niet fraai. Voorts No. 102 (Membr. 4 172 ff.). Van dezen codex is het eerste
gedeelte (fol. 1-71) geschreven door Hector van Moordrecht, het
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tweede gedeelte (fol. 71-95b), bevattende: S. Hieronymus, Explanatio epistote b.
Pauli apost. ad Tytum, door Hendrik van D., en het overige door Hendrik Bor (dl.
VII, kol. 172).
Zie: Bijdr. en Med. Hist. Gen. Utr. (1886) IX, 275, 344, 355; Catal. codicum mss.
Bibl. Un. Rheno. Tr. I (1887), nos. 96, 102; K.O. M e i n s m a , Middeleeuwsche
Bibliotheken, 157; A.W. B y v a n c k , Utrechtsche Miniaturen in Het Gildeboek, VIe
jrg.; A.W. B y v a n c k , De Verluchte Handschriften der Universiteitsbibl. te Utrecht
in Oudheidk. Jaarb., 1e Jrg., afl. 4; A.W. B y v a n c k en G.J. H o o g e w e r f f ,
Noord-Nederl. Miniaturen, tekst. ('s Gravenh. 1925); A. H u l s h o f f , Uitgaven voor
de Boekerij van het Karthuizer-klooster te Utrecht in de jaren 1466-1470 in Buch
und Bucheinband, Aufsätze zum 60. Geburtstage von Hans Loubier (Leipzig 1923)
p. 170-175.
Scholtens

[Delien, Nicolaus Anthonij van der]
DELIEN (Nicolaus Anthonij v a n d e r ), of D e l e n i u s , geb. te Middelburg in 1600,
overl. te 's Hertogenbosch 3 Oct. 1630. Hij studeerde te Leiden en werd predikant
te Stad aan 't Haringvliet in 1623, te Nieuwerkerk op Duiveland in 1629, te 's
Hertogenbosch 18 Aug. 1630. Hij schreef: Nissi ofte Ghedenckteecken, op-ghericht
tot ghedachtenisse van die seer wonderlicke ende miraculeuse verlossinge, nu
onlangs in Vlaenderen.... geschiet als de Spaenjaerden het Eylandt van Cadsant
met gewelt meynden in te nemen (Hoorn 1621; 2de dr. 1622); na zijn dood
verscheen: Wanhoops-worstelinghe ende triumphe des gheloofs.... z. pl. en j. [1657].
Zie: v a n L a n g e r a a d e n d e B i e , Biogr. Woordenb. van Prot. Godgel. in
Ned. II, 430 v.; W. M e i n d e r s m a , De Geref. Gemeente te 's Hertogenbosch
(1629-1635) (Zalt-Bommel 1909), 50, 52, 60 v., 63, 66 v.
Knipscheer

[Delprat, Daniël]
DELPRAT (Daniël), zoon van D a n i ë l D e l p r a t en M a r i e A n n e H u m b e r t ,
geb. te Amsterdam 15 Aug. 1758, gest. in den Haag 27 Mei 1841. Hij studeerde in
de theologie te Leiden onder L.C. V a l c k e n a e r en S c h u l t e n s en te Amsterdam
onder C u r t e n i u s . In 1788 werd hij beroepen tot waalsch predikant te Zutphen,
in 1790 als zoodanig te Utrecht. Een jaar later nam hij een gelijk beroep aan naar
den Haag, dat op uitdrukkelijk verlangen van Willem V op hem was uitgebracht.
Ook na de omwenteling van 1795 bleef hij als waalsch predikant in functie. Maar
zijn afkomst, ambt, bekwaamheid en rechtschapenheid gaven hem in den franschen
tijd als van zelf een invloedrijke positie in de regeeringskringen; ook door zijn
volkomen beheersching der beide talen werd hij de bemiddelaar tusschen de
bataafsche en de fransche regeering. Hij kwam in zeer nauwe relatie met den
minister van buitenlandsche zaken v a n d e r G o e s ; in September 1798 werd hij
zelfs diens secretaris-generaal. Ook tot Lodewijk Napoleon trad Delprat onmiddellijk
in nauwe betrekking; voor den Koning heeft hij zeer veel nota's en rapporten
opgesteld. Na den dood van den secretaris-generaal Bosscha wilde de Koning
Delprat tot diens opvolger benoemen. Maar deze gaf er de voorkeur aan predikant
te blijven, waarop de Koning hem toestond dit ambt tegelijk met dat van
secretaris-generaal te blijven bekleeden. Ook na de inlijving bleef hij in ambtelijke
functie: op verzoek van den hertog van Plaisance kwam hij ambtelijk in verband tot
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het keizerlijk gerechtshof in den Haag en tot andere departementen voor het
redigeeren der stukken, bestemd voor de keizerlijke regeering te Parijs. Na de om-
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wenteling stond hij Hogendorp op dezelfde wijze ten dienste. Intusschen had hij
voortdurend zijn predikambt waargenomen; als predikant zat hij ook in de kerkelijke
commissiën onder koning Lodewijk en den Keizer, die een nieuwe kerkelijke
organisatie zouden beramen. Evenzoo zat Delprat in de commissie ter voorbereiding
van de kerkorde van 1816, gelijk ook in de synode van 1816 en van 1817. In
laatstgenoemd jaar werd hij benoemd tot hofprediker; hem was ook de godsdienstige
vorming der Prinsen en Prinsessen opgedragen. In 1827 vroeg en verkreeg hij zijn
emeritaat, maar bleef tot zijn dood hofprediker. Hij huwde te Amsterdam den 11.
Oct. 1784 F r a n ç o i s e M a y , dochter van J e a n M a y en M a r t h e N a u d i n ,
die hem elf kinderen schonk. Delprat behoorde tot de gematigde orthodoxie van
zijn tijd; hij was aanhanger van het rationalistisch supranaturalisme, dat destijds in
de kerk nog algemeen werd aangehangen. Wij bezitten van hem een Journal
concernant les événements politiques de notre patrie depuis 1798-1807, dat
belangrijke gegevens over dezen tijd bevat en door zijn kleinzoon Mr. H. D e l p r a t
is uitgegeven (in Bijdr. en Med. v.h. Hist. Gen. XIII, 174 vgl.).
Zie: B o s s c h a , Leven van Willem II, passim; Y p e y e n D e r m o u t , Gesch.
der Ned. Herv. Kerk IV, 508 vlg.; Bulletin de la Commission pour l'histoire des églises
wallonnes III, 368 vlg.; Bijdr. en Meded. v.h. Hist. Gen. XIII, 174 vlg.; d e V i s s e r ,
Kerk en Staat III, 118, 141, 143, 157, 219, 223.
Brugmans

[Delprat, Guillaume Henri Marie]
DELPRAT (Guillaume Henri Marie), zoon van Daniël, die voorgaat, en F r a n ç o i s e
M a y , geb. in den Haag 2 Nov. 1791, gest. te Rotterdam 4 Jan. 1871. Hij genoot
zijn opleiding aan het fransche college te Berlijn, later aan het Erasmiaansch
gymnasium te Rotterdam. In Dec. 1807 werd hij als student in de theologie te Leiden
ingeschreven, waar hij de colleges van W i j t t e n b a c h volgde en vooral werd
geboeid door die van t e W a t e r . Den 23. Sept. 1812 werd hij toegelaten tot
proponent der waalsche kerken. Hij werd toen hulpprediker te Rotterdam en sloeg
een beroep naar Breda af. In November 1813 werd hij beroepen tot waalsch predikant
te Leeuwarden; den 15. Mei 1814 deed hij daar zijn intrede. Een beroep naar
Amsterdam sloeg hij in 1818 af, evenzoo in 1821 dat naar Groningen en in 1825
dat naar Rotterdam. Toen het volgende jaar dat beroep evenwel werd herhaald,
nam hij het dankbaar aan; hij heeft dit ambt tot zijn emeritaat in 1850 onder groote
waardeering voor zijn arbeid bekleed. Den 2. Nov. 1833 werd hij daarnevens
benoemd tot inspecteur van het lager onderwijs in het achtste district van
Zuid-Holland, welk ambt hij tot de invoering der nieuwe organisatie van het
schooltoezicht volgens de wet van 1857 heeft bekleed. Hij werd in 1834 benoemd
tot correspondent, in 1850 tot lid van het Koninklijk Instituut, in 1855 tot lid der nieuw
opgerichte Koninklijke Akademie van Wetenschappen. Delprat was een typisch
vertegenwoordiger van het geslacht van predikanten van zijn dagen, dat van
gematigd orthodox gematigd modern was geworden. Hij had het volste vertrouwen
op de resultaten van het wetenschappelijk onderzoek ten opzichte van geloof,
godsdienst en kerk en aanvaardde die geheel. Dat vertrouwen op het inzicht der
menschen bracht hem ook tot zijn bemoeiingen met het onderwijs; van de verbetering
van het onderwijs verwachtte hij alle heil voor staat en maatschappij; dat onderwijs,
dat moest opleiden tot alle Christelijke en maatschappelijke deugden,
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moest openbaar onderwijs zijn; hij hechtte zeer aan de wet van 1806 en achtte die
van 1857 niet ten volle een verbetering. Zijn benoeming tot lid van het Koninklijk
Instituut, later der Koninklijke Akademie dankte Delprat aan zijn kerkhistorische
studiën. Met historische studiën was hij reeds in zijn prille jeugd begonnen, toen hij
door een toeval toegang verkreeg tot het archief der admiraliteit van Rotterdam.
Vooral in Rotterdam heeft hij later een groote werkzaamheid op dit terrein ontwikkeld.
Hij heeft van allerlei gepubliceerd, bronnen en studiën, vooral in N i j h o f f ' s
Bijdragen. Afzonderlijk verschenen: Mémoires relatifs à la guerre de succession de
1706-1709 et 1710 de Sicco van Goslinga.... (uitg. voor het Fransch genootschap
o

met U.A. E v e r t s z . Leeuwarden, 1857, 8 ); Lettres de Juste Lipse, concernant
ses relations avec les hommes d'état des Provinces Unies des Pays-Bas,
principalement pendant les années 1580-1587 (in Verh. Kon. Akad. van Wet. afd.
Lett. I. Amsterdam 1858). Maar Delprat's voornaamste werk zal blijven dat over
Geert Groote. In Juni 1827 schreef het Provinciaal Utrechtsch Genootschap een
prijsvraag uit over De Broederschap van Geert Groote en over den invloed der
fraterhuizen op den welenschappelijken en godsdienstigen toestand, voornamelijk
van de Nederlanden, na de veertiende eeuw. Delprat zond een antwoord in, dat 29
o

Juni 1829 door het genootschap werd bekroond en uitgegeven (Utrecht 1830, 8 ;
o

o

2e dr. Arnhem 1856, 8 ; duitsche vertaling door M o h n i k e , Leipzig 1840, 8 ). De
resultaten van Delprat waren geheel nieuw, zoodat zijn werk, later nog uitgebreid,
ook een geheel onbekende cultuurperiode van ons land en volk openbaarde. Ook
nu nog heeft zijn werk groote waarde, al is het in bijzondere onderdeelen door
hernieuwd onderzoek ook achterhaald en al mag men constaleeren, dat Delprat de
beteekenis en vooral den invloed der fraterhuizen heeft overschat. Hij huwde 22
Nov. 1819 te Leeuwarden L o u i s e E g b e r t i n e A d e m a , dochter van Mr. B a r r o
A d e m a en A n n a C a t h a r i n a H o r a S i c c a m a , die hem reeds 11 Dec. 1821
ontviel; daarna hertrouwde hij te Leeuwarden 29 Mei 1829 A n n a C a t s , dochter
van Mr. E p o C a t s en A n n a R e i n o u d i n a M a n g e r , die 1 April 1869 te
Rotterdam stierf en die hem twee kinderen schonk.
Zie: Jaarboek Kon. Akad. (1871), 79 vlg.; Levensb. Letterkunde (1872), 193 vlg.;
Bull. de la comm. d'hist. des églises wallonnes III, 377 vlg.
Brugmans

[Denyssen, Dionysius]
DENYSSEN (Dionysius), geb. in 1636, overl. te Haarlem in Nov. 1712. Hij studeerde
te Leiden en werd predikant te Warder in Nov. 1664, te Hensbroek in Maart 1669,
te Oost-Zaandam in Aug. 1670, te Haarlem 8 Nov. 1676; emeritus in Mei 1706. Hij
schreef: De tempel des levenden Gods.... (1692; 2e dr. Amst. 1694); misschien ook
Heerlijkheid der Heyligen, behalve enkele gedichten gewijd aan Mart. Soermans,
en opgenomen in diens Kerkelijk Register (vgl. dl. III, kol. 1190).
Zie: v a n L a n g e r a a d e n d e B i e , Biogr. Woordenb. van Protest. Godgel.
in Ned. 11, 442 v.
Knipscheer

[Derramoutius, Jo(h)annes]
DER(R)AMOUTIUS (Jo(h)annes), of d e R a m o u t i u s , waarschijnlijk verwant met
het geslacht d e s R a m e a u x en D e r m o u t (vgl. dl. IV, kol. 500), geb. te Haarlem
omstr. 1592, overl. te Beverwijk 27 Febr. 1658. Hij werd predikant te Beverwijk in
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178) nog te overleggen na zijn afzetting
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werd hij naast Festus Hommius benoemd in 1622. Hij was gehuwd met S a r a
M a e s (vgl. dl. l, kol. 83).
Zie: v a n L a n g e r a a d e n d e B i e , Biogr. Woordenb. van Protest. Godgel.
in Ned. II, 443 v.
Knipscheer

[Desarme, Felix]
DESARME (Felix), priester, geb. te Sas van Gent 1746, zoon van L o u i s , koopman,
die wegens tegenslag in zijn zaken naar Gent verhuisd was, overleed als kapelaan
der St. Michielskerk te Gent, 22 Sept. 1822. Hij had zijn latijnsche en godgeleerde
studie voltooid in het seminarie van het bisdom Gent. In deze stad werd hij 1792
benoemd tot kapelaan der St. Michielskerk. Tijdens de fransche revolutie werd hij
als gijzelaar met andere gevangenen van Gent naar Amiens gevoerd, 28 Oct. 1794.
10 Febr. 1795 kwam hij vrij en keerde naar Gent terug. Toen hij weigerde den eed
af te leggen werd hij op de lijst der priesters geplaatst, die gedeporteerd zouden
worden. Tamelijk lang wist hij, terwijl hij in het geheim de geloovigen bijstond, aan
de speurders der Fransche Republiek te ontsnappen. Einde Februari 1798 werd hij
aangehouden, naar Frankrijk gevoerd en in de ponton, La Charente, te Rochefort
opgesloten. Daar de bewakingsdienst der engelsche schepen de overbrenging der
gevangenen naar het overzeesche Cayenne onmogelijk maakte, werd hij, na reeds
veel ellende uitgestaan te hebben, overgebracht naar het eiland Rhé. Daar bleef
hij gevangen tot 1800 en keerde dan naar Gent weer. Na het concordaat werd hij
opnieuw benoemd tot kapelaan in St. Michiel, waar hij met veel toewijding werkzaam
was tot zijn dood.
K r ü g e r , Gesch. bisdom Breda verwart Felix Desarme met zijn broeder Frederik,
dien hij (dl. IV, kol. 562) onder Philippine Franciscus L. de Sarme en (dl. IV, kol.
568) onder Sas-van-Gent Felix Desarme noemt, en van wien hij zegt, dat hij
gevangen weg gevoerd is door de Franschen.
F r e d e r i k L u d o v i c u s D e s a r m e , priester van het bisdom Gent, broeder
van Felix, was geboren te Sas van Gent, 1731. Volgens de Geschiedenis der Herv.
kerk van Sas van Gent werd hij 26 Juli 1769 door resolutie van den Raad van State
toegelaten als assistent van den pastoor van Hontenisse, Pater Mathias Henquiné.
Na diens dood werd hij aldaar kapelaan in plaats van den tot pastoor benoemden
kapelaan J. Adriaansens (resolutie van 7 Maart 1771). In 1777 werd hij pastoor te
Philippine, en 1782 te Sas van Gent, waar hij overleed 1796 of 97.
Zie: v a n B a v e g h e m , Martelaarsboek der Belgische priesters IV, 37; Précis
historiques IV (1856) 578; Messager d. sciences hist. (1879), 345.
Fruytier

[Desfossez, Achille]
DESFOSSEZ (Achille), muziek-uitgever en journalist, geb. 1808 te Douai, vestigde
zich omstr. Januari 1840 te 's Gravenhage als muziekonderwijzer, overl. ald. 15
Febr. 1871. Hij bracht het eerst in Nederland de anastatische lithografie in toepassing
op den muziekdruk en gaf sedert 1849 onder het adres van Correspondance
musicale de muziekliteratuur van het buitenland in zoodanigen nadruk uit. In het
geheel verschenen omstr. 4850 nummers, bevattende heele pianopartituren van
opera's, een serie Beethoven, Bach, verder studiewerken en salonmuziek voor
piano, viool, zang enz., daaronder ook origineele uitgaven van Nederlandscne musici
van dien tijd. Desfossez was ook gedurende een twintigtal jaren de haagsche
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verslaggever in fransche muziektijdschriften als La France musicale, Le Menestrel,
La Revue
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et Gazette des théatres, en gaf zelf een tijdschrift La Hollande musicale uit, met de
bedoeling om het Nederlandsche muziekleven in de Fransch sprekende landen
beter tot zijn recht te doen komen. Dit tijdschrift, waarvan slechts twee jaargangen
1854-55 en 1866-67 verschenen zijn, is bijna uitsluitend door hem geschreven en
bevat ook de door hem geschreven levensschetsen van Jenny Lind, mevr. Offermans
van Hove, Henri Wieniawski e.a. Zijn bericht over het Rotterdamsche muziekfeest
van 1854 verscheen ook als zelfstandige brochure. Na zijn dood werd de
Correspondance musicale door L.F. R e v i u s (1832-1902) nog tot 1884 voortgezet.
Zie: E.F. K o s s m a n n in Die Haghe 1928/29.
Kossmann

[Desjardins, Martinus]
DESJARDINS (Martinus), eigenlijk genaamd v a n d e n B o o g a e r t , geb. te Breda,
overleed te Parijs 2 Mei 1694 oud 54 jaar, als beroemd beeldhouwer. Hij kwam als
leerling te Antwerpen en was 1651-52 meester in het St. Lucasgilde aldaar. Nog
zeer jong vertrok hij naar Parijs, waarschijnlijk op aanraden van Gerard van Opstal,
een Antwerpenaar, die als beeldhouwer een parijsche beroemdheid was geworden.
Gelijk vele kunstenaars werkte Desjardins mede aan de versiering der tuinen van
Versailles. Nog ziet men daar twee stukken van zijn hand: het marmeren beeld van
Diana op de jacht, en van Artemis. Meerdere beelden van hem waren er geplaatst,
die aller bewondering wekten en hem spoedig beroemd maakten, zoodat hij nog
beschouwd wordt als een der grootste kunstenaars van dien tijd. Met veel praal en
plechtigheid werd het standbeeld, dat hij van koning Lodewijk XIV had vervaardigd,
28 Maart 1686 onthuld op het plein des Victoires. Het beeld werd vernield tijdens
de revolutie. Brokstukken er van, in half verheven beeldwerk vindt men in het
museum het Louvre. De medaillons, die er bij hadden gehoord, doch in Windsor
waren terecht gekomen, werden door den koning van Engeland aan Frankrijk
geschonken. Voor Mignard, die hem behulpzaam was met de teekeningen, maakte
Desjardins een buste, thans in het museum het Louvre, evenals ook de buste van
Edouard Colbert. Van beide zijn afgietsels in het Cinquantenaire-museum te Brussel.
La Fontaine dichtte een vers op dat standbeeld van Desjardins, waarover heel
Parijs zich druk maakte. Een ander groot standbeeld van Lodewijk XIV, door den
bredaschen kunstenaar gebeiteld is nog te Versailles in de galerij der orangerie.
Ook voor Lyon moest hij een groot standbeeld, des Konings vervaardigen, 1688.
Het was gegoten kort voor den dood van den kunstenaar en werd eerst 1713
opgericht op het plein, thans Bellecour genoemd, doch werd vernield tijdens de
Revolutie. Voor verschillende kerken en kloosters te Parijs vervaardigde hij groepen
van heiligenbeelden en engelen, vermeld bij M a r c h a l , doch meest allen vernield.
28 Maart 1671 was Desjardins aangenomen in de academie van schilders en
beeldhouwers te Parijs. Zijn stuk, in marmer, dat hij voor zijn aanneming leveren
moest, Hercules gekroond door den roem, is nog in het museum het Louvre. Een
afgietsel is te Brussel, Cinquantenaire. 1672 werd hij benoemd tot adjunct-professor
en 1675 tot gewoon professor der academie en 27 Juli 1686 werd hij aangesteld
tot rector. Als beeldhouwer des Konings bewoonde hij het Louvre. Hij stierf slechts
54 jaar oud, zegt M a r c h a l . Als dat en andere data juist zijn, werd hij reeds op
11-jarigen leeftijd aangenomen in het St. Lucasgilde. Hij is begraven in de kerk St.
Germain
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l'Auxerrois. Aan zijn zoon liet hij een groot fortuin na.
Zijn portret geteekend door H. Rigaud is in het Städelsche Institut te Frankfurt
a.M., geschilderd door Rigaud te Versailles; gegraveerde portretten door G. Edelinck,
P. Dupin naar Rigaud en een onbekend kunstenaar.
Zie: E. M a r c h a l , Les sculpteurs des Pays-Bas pendant les XVII et XVIII siècles
(Brux. 1878), 173-174; A. M i c h e l , Hist. de l'art VI, II, 723-726; H. R o u s s e a u x ,
La sculpture aux XVIIe et XVIIIe siècles (Brux. 1911), 132, 141; S t . L a m i ,
Dictionnaire des sculpteurs de l'école française sous le règne de Louis XIV (Paris
1906) in voce.
Fruytier

[Desmazures, Jacques Jean]
DESMAZURES (Jacques Jean), geb. te Amsterdam in 1702, overl. te Amsterdam
26 Aug. 1776. Hij werd waalsch predikant te Londen in 1727, te Rotterdam 29 Juni
1732, te Amsterdam 7 April 1737. J e a n S c i p i o n V e r n è d e hield een lijkrede
op hem. Hij gaf uit: Le vrai Ministre de l' Evangile.... (Amst. 1746); L'Excellente
Grandeur des bien-faits de Dieu.... (Amst. 1771); met V e r n è d e , Redevoering.....
honderdjarig jubilé van het Wale Weeshuis te Amsterdam (Amst. 1775). Bewaard
is nog in handschrift: Prière avant le Sermon de Monsieur Desmazure....
Zie: v a n L a n g e r a a d e n d e B i e , Biogr. Woordenb. van Protest. Godgel.
in Ned. II, 450 v.
Knipscheer

[Detmar, Dirk Adrianus]
DETMAR (Dirk Adrianus), geb. te 's Gravenhage 9 Aug. 1774, overl. te Ede 5 Aug.
1844. Hij studeerde te Utrecht en werd predikant te de Vuursche 7 Sept. 1806, te
Wijk (bij Heusden) 21 Juni 1807, te Woerden 5 Maart 1815, te Ede 12 Oct. 1834.
Hij schreef vele werken van stichtelijken aard, door d e B i e in onderstaand
woordenboek opgesomd. Zijn portret is gegraveerd door W. van Senus naar H.W.
Caspari.
Zie: v a n L a n g e r a a d e n d e B i e , Biogr. Woordenb. van Protest. Godgel.
in Ned. 11, 451-455.
Knipscheer

[Deurhoff, Willem]
DEURHOFF (Willem), geb. te Amsterdam 5 Maart 1650, overl. aldaar 10 Oct. 1717.
Zijn ouders waren A b r a h a m D e u r h o f f en J o h a n n a S e n g u e r d . De
hoogleeraar A r n o l d D e u r h o f f was zijn grootvader, en professor W o l p h e r d
S e n g u e r d zijn oom. Ofschoon hij een gewoon burger was, trad hij als godgeleerde
en stichtelijk schrijver op. Hoewel hij zich geroepen voelde Spinoza te bestrijden,
had hij te veel van dezen overgenomen om geheel zuiver geacht te worden van
den blaam zijn aanhanger te zijn. Het was in zijn dagen gewoonte om ieder, wiens
opvatting en uitdrukking afweken van het kerkelijk geijkte, als een verkapten Spinozist
aan te wijzen. Zoo vervreemdde hij van de kerk en verzamelde zijn volgelingen, de
Deurhovianen, die te meer in ongenade vielen naarmate hun aantal zich uitbreidde.
Kleine groepen hebben zich langen tijd staande gehouden in Zuid-Holland, Utrecht
en Friesland. In 1694 kwam hij in moeilijkheden met de predikanten en den kerkeraad
van Amsterdam; ook door het schrijven van boeken. Autodidact, lieten de samenhang
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en inkleeding van zijn geschriften veel te wenschen over. Ook professor T a c o
v a n d e r H o n e r t heeft hem bestreden. Hoe veel beweging zijn optreden
veroorzaakte kan hieruit blijken dat in 1717 te Amsterdam een werkje verscheen:
Alle de gedichten vóór en tegen W. Deurhoff. B.S. C r e m e r (zie dl. IV, kol. 469-472)
schreef tegen hem:
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Onderzoek nopens Gods aanbiddelijke werken naar den raad sijns willens, tegen
het onderzoek van W. Deurhoff (Amst. 1738). Al zijn geschriften zijn nog eens door
hemzelven verzameld uitgegeven in twee deelen, twee jaren vóór zijn dood:
Overnatuurkundige en Schriftuurlijke Saamstellinge van de H. Godgeleerdheid,
afgeleid uit het kennelijke Gods, uit de weezendlijke genadegiften en uit de Heilige
Schrift (Leid. 1715). Proeven van zijn dichtkunst leveren zijn: Stichtelijke Gezangen
behelzende de kennisse Gods..... (Amst. 1713). Lang na zijn dood verscheen nog:
Deurhoff's Godgeleerdheid, door sommige zijner vrienden uyt zijn gedrukte en
ongedrukte schriften schetsgewijze voorgesteld, en zonder noodelose omslag van
woorden in 't net gebracht door Joh. van Herwerden (Amst. 1744) (vgl. dl. VII, kol.
577). Eveneens: Eigen onderzoek uit de H. Schriften van de wijd uitgestrekte
verlossing (Haarl. 1747).
Zie: v a n L a n g e r a a d e n d e B i e , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel.
in Ned. II, 455-460; J. R e i t s m a , Gesch. v.d. Hervorming en de Herv. Kerk der
Ned., 3e dr. (Utrecht 1916), 663 v., 683.
Knipscheer

[Deusing, Antonius]
DEUSING (Antonius), geb. te Meurs 15 Oct. 1612, overl. te Groningen 30 Jan. 1666,
zoon van J o h a n n e s O t t o D., vaandrig in het Staatsche leger, in 1630 student
te Leiden, studeerde aanvankelijk philosophie, wiskunde en vooral oostersche talen
onder de bijzondere leiding van Golius. Hij verbeterde een gebrekkige perzische
vertaling van den Pentateuch, schreef een perzisch-latijnsch woordenboek en
bewerkte een nieuwe uitgave van E r p e n i u s ' Grammatica arabica. Door de studie
der arabische schrijvers kwam hij tot de studie der geneeskunde, die hij tot hoofdvak
koos, zoodat hij 26 September 1637 door Adolphus Vorstius te Leiden tot medicinae
doctor werd bevorderd. Na zijn promotie vestigde hij zich, na een bezoek aan enkele
andere academies, in zijn geboorteplaats en begon hij daar praktijk uit te oefenen.
Hij had zich hiertoe reeds te Leiden voorbereid door onder leiding van Heurnius en
Screvelius in het nosocomium zieken te bezoeken en van verschillende in- en
uitwendige ziekten de oorzaken, symptomen en de therapie bij levende personen
waar te nemen.
Korten tijd na zijn vestiging te Meurs, in 1639, werd D. beroepen tot hoogleeraar
in de physica en de mathesis aan de academie (toen nog kwartierschool) te
Harderwijk en een jaar later tevens tot hoogleeraar in de geneeskunde, terwijl hij in
1643 tot ouderling gekozen werd. Na een zevenjarig verblijf te Harderwijk (waar hij
hevigen twist kreeg met den theologischen hoogleeraar Cloppenborch, die hem van
onrechtzinnigheid - vrij zeker ten onrechte - beschuldigde) werd D. te Groningen
beroepen tegelijk met Perizonius en aanvaardde hij het hoogleeraarsambt 12 Januari
1647 met een inaugureele oratie: Qua idea medici absoluti adumbratus, seu, quod
optimus medicus sit idem philosophus. Deze oratie is kenschetsend voor de vereering
die D. vooral voor de arabische schrijvers had: als voorbeeld van den ‘medicus
absolutus’ stelde hij Avicenna. Te Harderwijk betreurde men het heengaan van D.
Pogingen om hem weder te doen terugkeeren, toen de geldersche kwartierschool
in 1648 tot hoogeschool werd verheven, mislukten: de Staten van Groningen
benoemden hem tot medicus provincialis en verhoogden zijn traktement; weldra
werd hij ook te Groningen ouderling - voor hem van groote beteekenis omdat dit
hem een cachet van rechtzinnigheid gaf - en voor zoover is na te gaan
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had D. met zijn groningsche collega's geen strijd te voeren. Echter des te meer met
anderen, vooral met den leidschen hoogleeraar Sylvius naar aanleiding van een
der ontzettend talrijke grootere en kleinere verhandelingen, die D. over allerlei
onderwerpen schreef en waarin hij zeer weinig eerbied toonde voor meeningen die
niet met de zijne overeenstemden. Het geschil met Sylvius liep zóó hoog dat de
curatoren der leidsche hoogeschool pogingen moesten doen om de beide polemisten
te verzoenen, hetgeen hun evenwel niet gelukte. Na 18 jaar hoogleeraar te zijn
geweest - na den dood van Perizonius in 1650 vertegenwoordigde hij gedurende
drie jaar zelfs geheel alleen de medische faculteit - overleed D. op 54-jarigen leeftijd,
te Groningen diep betreurd als een volijverig zelfopofferend geneesheer, door
M a r e s i u s in zijn lijkrede als veelzijdig geleerde geroemd.
Hoe volijverig scribent D. ook was, als docent schijnt hij weinig succes te hebben
gehad. Volgens het promotieboek promoveerden in de 18 jaar, die hij te Groningen
hoogleeraar was, slechts 21 medici. Het anatomisch onderwijs liet hij in 1653 aan
Henricus Eyssonius over, practisch klinisch onderwijs gaf hij, naar het schijnt, niet.
In de geneeskundige wereld werd hij vooral bekend door zijne tallooze geschriften,
door zijn partijkiezen vóór Lodewijk de Bils en door zijn strijd tégen Sylvius.
Van zijn geschriften is een der belangrijkste een tweevoudige dissertatie: prior
De motu cordis et sanguinis, altera De lacte, naar het schijnt meermalen uitgegeven.
In de eerste toont hij zich een aanhanger en verspreider van Harvey's leer aangaande
den bloedsomloop, in de tweede neemt hij een meer reactionnair standpunt in. Hij
meent, dat de melk niet is veranderd menstruaal bloed, evenmin een wijziging van
het gewone bloed, maar chyl. In verschillende geschriften (Oeconomia corporis
animalis, De nutricione animalium enz.) was D. een andere meening toegedaan
dan Fr. de le Boë Sylvius, zijn buitengewoon gevierde leidsche ambtgenoot, die, op
andere wijze dan Paracelsus en van Helmont, den scheikundigen aard der
levensprocessen op den voorgrond stelde en als stichter der z.g. chemiatrische
school bekend is. Sylvius hechtte absoluut aan waarneming en proefneming, D.
stelde boven de ervaring de rede en nam een zuiver scholastisch standpunt in. Na
D. werd het scholastische standpunt aan de groningsche hoogeschool verlaten.
In eerste huwelijk was Antonius D. gehuwd met S o p h i a v a n O o s t e r w i j c k ,
geboren in 1615 op het huis Rosendael in het Kleefsche. Na haar dood, welke plaats
vond op 30 Juli 1648, hertrouwde D. met M a g d a l e n a M o d e s t a
S c h e i d m a n s , een dochter van een assessor in het Rijkskamergericht te Spiers.
Bij D.'s overlijden waren met haar twee zoons en een dochter in leven.
Van D.'s geschriften, waarvan de lijst bij F o p p e n s , Bibliotheca Belgica 7
kolommen beslaat, bezit de groningsche universiteitsbibliotheek er slechts elf.
Zie: G.C. N i j h o f f , De hoogleeraren in de faculteit der geneeskunde aan de
Groningsche Hoogeschool van 1614-1914 in Academia Groningana (Gron. 1914),
267-271, waaraan het bovenstaande grootendeels letterlijk ontleend is; D.'s biografie
van W.B.S. B o e l e s in J o n c k b l o e t , Gedenkboek der hoogeschool te Groningen
(Gron. 1864), 34-35, waarop de genealogische bijzonderheden aangaande D.
teruggaan, beide met bronnenopgave.
Coster
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[Deusing, Herman]
DEUSING (Herman), geb. te Groningen 14 Maart 1654, overl. aldaar 3 Jan. 1722.
Zijn ouders waren Antonius D., die voorgaat, en M a g d a l e n a M o d e s t a
S c h e i d m a n s . Hij studeerde te Groningen eerst in de rechten daarna in de
godgeleerdheid. Als Coccejaan, en verdacht van Spinozisme, kwam hij in vele
moeilijkheden. In een brief, aanwezig in het Oud-Synodaal archief van de Ned.
Hervormde Kerk te 's Gravenhage (H.Q. Janssen, Catalogus, blz. 63, no. 42, II),
tracht hij zich van die beschuldigingen te zuiveren. Niet alleen de kerkelijke
overheden vielen hem aan, ook in Nov. 1690 de stedelijke regeering van Groningen.
In latere jaren voegde hij zich bij de waalsche gemeente aldaar; hier had hij rust en
vrede met de predikanten. De voornaamste aanvallen richtte zich tegen zijn
allegorische verklaringen van den Bijbel. Hij schreef: Historia Allegorica Veteris et
Novi Testamenti.... (Gron. 1690; 2e gewijzigde uitgave onder den titel: Demonstratio
Allegoriae historicae... (Franeq. 1701)); Moses Evangelizans, seu Explicatio
Allegorico-Prophetica Historiarum Mosaicarum complurium atque insignium,... (Traj.
ad Rh. 1719). Ook een autobiografie kort voor zijn dood, geplaatst in Bibliotheca
Historico-Philologico-Theologica (Bremen 1719), waarin verscheidene verhandelingen
van hem zijn opgenomen.
Zie: v a n L a n g e r a a d e n d e B i e , Biogr. Woordenb. van Protest. Godgel.
in Ned. II, 460-462; W.J.A. J o n c k b l o e t , Gedenkboek der Hoogeschool te
Groningen (Gron. 1864), Bijlagen, blz. 34; Academia Groningana XDCXIV-MCMXIV
(Gron. 1914), blz. 267-269.
Knipscheer

[Deussen, Johannes Hendricus Wilhelmus]
DEUSSEN (Johannes Hendricus Wilhelmus), geb. te Urmond in 1783, overl. te
Oostermeer 12 Maart 1862. Hij studeerde in de godgeleerdheid te Utrecht, en werd
predikant te Egmond-Binnen en Egmond aan den Hoef 6 Mei 1810, te Maria
Horebeke (classis Brussel) 31 Aug. 1817, te Someren en Lierop 6 Febr. 1820;
emeritus in 1832 (vermeld is in een te Someren berustende lijst van predikanten,
dat hij is gevlucht voor stroopende Belgen aldaar). Van 1832-1842 was hij
hulppredikant te Huizum en Britsum, weder predikant te Paesens 4 Dec. 1842, te
Oostermeer en Eestrum 21 Mei 1843; weder emeritus 1 Febr. 1862. Zijn stichtelijke
uitgaven zijn van speculatief-rekenkunstigen aard. Vooral de raadselen van het
boek Openbaring meende hij te kunnen ontsluieren. Hij schreef o.a.:
Verklaringsproeve van het tafereel der zeven bazuinen uit de Openbaring van
Johannes, als iets op onzen tijd betrekkelijk (Amst. 1819); De rekenkundige
evenredigheid, voorgesteld in den volkstoon, ten einde dezelve meer algemeen
nevens den regel van drieën gebruikt worde (Zaltbommel, z.j.); Het Al of Niet der
Drieëenheid zoo onwederlegbaar beslist, dat alle rekenaren der aarde uitgenoodigd
worden, om de domheid van die leeraren te belagchen welke dit werkje door eenigen
handel durven verwerpen (Zaltbommel 1825).
Zie: v a n L a n g e r a a d e n d e B i e , Biogr. Woordenb. van Protest. Godgel.
in Ned. II, 462-464.
Knipscheer

[Deventer, Salomon van]
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DEVENTER (Salomon v a n ) Jz., geb. te Zwolle 24 Febr. 1816, overl. te 's
Gravenhage 3 Maart 1891, vertrok als oostindisch ambtenaar in 1839 naar Java,
waar hij aanvankelijk met verschillende administratieve werkzaamheden belast
werd. Zoo redigeerde hij o.a. sedert 1842 de Javasche courant; vervolgens werd
hij hoofdcommies bij het departement der producten en civiele magazijnen (1844),
secretaris der residentie Pasa-
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roean (1849), assistent-resident van Buitenzorg (1857), inspecteur van financiën
(9 Febr. 1857), tijdel. resident van Banjoemas (8 Oct. 1859) en defin. bestuurshoofd
van dit gewest (14 Juli 1860). Zijn verlof naar Europa (1862) maakte hij dienstbaar
aan het schrijven van zijn bekende Bijdragen tot de kennis van het landelijk stelsel
op Java in 3 dln. (Zalt-Bommel 1865-66). Hij stelde daarin de intieme geschiedenis
van het cultuurstelsel te boek, waardoor hierop een zoo treurig licht viel, dat het
parlement meer en meer van zijn onhoudbaarheid overtuigd en een terugkeer tot
het oude stelsel als iets onmogelijks beschouwd werd. De uitgave was geschied op
last van den vooruitstrevenden Fransen van de Putte (dl. IV, kol. 1099), den
toenmaligen minister van koloniën, die de archieven van zijn departement te zijner
beschikking gesteld had. Na het aftreden van dezen bewindsman werd door diens
opvolger, P. Mijer, de uitgave gestaakt. Bij zijn terugkomst in Indië werd hij aangesteld
tot resident van Pasaroean (1866) en twee jaar later in gelijke betrekking te
Soerabaia. Met zijn benoeming tot lid van den Raad van Indië (1873) had hij de
hoogste sport der ambtelijke ladder bereikt. Tot 1876 heeft bij dit ambt bekleed.
Toen vertrok hij naar Nederland, vertoefde later nog twee jaren te Batavia (1878-81),
waarna hij zich blijvend in den Haag vestigde. Hij was ook de schrijver van het
doorwrochte Levensbericht van P. Mijer (Leiden 1884). Gaarna hield hij zich onledig
met het beoefenen der dichtkunst of het schrijven van indische novellen.
Zie: d e r K i n d e r e n , Levensbericht van S. van Deventer Jzn. (Leiden 1891)
met een volledige opgave zijner geschriften; v a n W e l d e r e n R e n g e r s , Parlem.
Gesch. I ('s Gravenh. 1905).
Bartelds

[Devèze, Abel Rotolp de la]
DEVÈZE (Abel Rotolp d e l a ), geb. in Frankrijk, overl. te 's Gravenhage 2 Mei 1709.
Zijn ouders waren A n t o i n e d e l a D e v è z e en S u s a n n e E s p e r a n d i e u ,
gehuwd in 1625. Hij was hun tweede zoon. Hij was predikant te Valre, sedert 1672
te Castres (Languedoc). Na den termijn, die op de herroeping van het Edict van
Nantes volgde en gelegenheid had gegeven tot vluchten, zocht hij een wijkplaats
in Holland, waar hij buitengewoon predikant werd, sedert 1686, bij de waalsche
gemeente te 's Gravenhage, om 's Zondagsavonds te preeken. Emeritus in April
1706. Hij schreef: Abrégé de la vie de M Claude (Amst. 1687); Apologie des refugiés
(Amst. et la Haye 1688) en Lettre sur le sujet de l'ancienne et de la nouvelle version
des pseaumes en vers françois (Amst. 1701).
Zie: v a n L a n g e r a a d e n d e B i e , Biogr. Woordenb. van Protest. Godgel.
in Ned. II, 466.
Knipscheer

[Dewall, Adolf Friedrich von]
DEWALL (Adolf Friedrich v o n ), zoon van Hermann, die zijn naam ‘von de Wall’
schreef (zie dl. III, kol. 1383), geb. te Cheribon 28 April 1834, gest. te Batavia 6 Juli
1909. In zijn geboortejaar werd Adolf's vader, die van den militairen in den civielen
dienst was overgegaan, geplaatst als civiel-gezaghebber te Soekadana in de W.
Afd. van Borneo. Door verschillende omstandigheden werd hij vrijwel als een
inlandsch kind opgevoed, hetgeen voor hem het groote voordeel had, dat hij later
zou uitblinken als kenner der maleische taal. Als klerk in dienst getreden bij het
gouvernement (1852), doorliep hij de verschillende rangen bij den administratieven
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dienst, tot hij ten slotte in 1877 tot secretaris van B.O.W. benoemd werd. Voor
officieele stukken was deze ambtenaar, die zoo de landstaalmachtig

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 8

387
was en ook in het Soendaneesch en Javaansch zijn gedachten kon uitdrukken, de
aangewezen vertaler; doch ook verhalen van reizen, werken over natuurkunde e.a.
werden door hem overgezet. Deze waren vooral voor het onderwijs bedoeld. Van
grondige studie getuigden ook zijn recensies der werken van geleerden als van der
Tuuk en Klinkert. Ook als een niet onverdienstelijk schilder heeft hij zich doen kennen.
Zie: v a n R o n k e l , A.F. von Dewall (Beoefenaar der mal. taal en schilder) met
portret, in Weekbl. v. Indië VI, 352.
Bartelds

[Deylius, Petrus]
DEYLIUS (Petrus), geb. te Utrecht in 1596, overl. te Baambrugge in 1639. Hij
studeerde in de godgeleerdheid te Leiden, en werd predikant te Bunnik en Vechten
in 1622, te Abcoude en Baambrugge in 1626. Deze beide gemeenten werden
gescheiden in Aug. 1633. Deylius bleef te Baambrugge. Hij vertaalde een latijnsch
werk van J o h . P e y l als: Tafel, vertoonende de voortgang ofte ordre van het laatste
godlijke strenghe oordeel (Amst. 1636), met 11 gravuren, waarvan echter reeds in
1632 de eerste druk schijnt uitgekomen te zijn. Hij betoogt daarin dat het laatste
oordeel zal geschieden volgens het Corpus Juris.
Zie: v a n L a n g e r a a d e n d e B i e , Biogr. Woordenb. van Protest. Godgel.
in Ned. II, 464 v.
Knipscheer

[Deijll, Willem Simon Christiaan]
DEIJLL (Willem Simon Christiaan), geb. te Vlissingen 13 Aug. 1847, overl. te Delft
21 Sept. 1882. Hij studeerde te Neuchatel, te Amsterdam en te Utrecht in de
godgeleerdheid, waar hij promoveerde op: Het Chiliasme ten tijde van de Hervorming
(Amst. 1872). Hij was gehuwd met C.S. C o o l te Leiden 29 Jan. 1874; leverde nog
een preek en eenige bijdragen in Het Eeuwig Evangelie, jaarg. 1878, 1881 en 1882.
Zie: v a n L a n g e r a a d e n d e B i e , Biogr. Woordenb. van Protest. Godgel.
in Ned. II, 465 v.
Knipscheer

[Deynse, jonker Bernart van]
DEYNSE (jonker Bernart v a n ), heer tot Hertselaere en Haesdonck, zoon van
H e n d r i k v.D. en C a t e l i n a v a n D a m m e , geb. in Vlaanderen in 1503, overl.
te Hulst 29 Aug. 1583, huwde te Axel in 1550 met M a r i a R e e c k e n a a r t s ,
dochter van A d r i a a n R., overl. te Middelburg 17 Mei 1601.
Omstreeks 1561 was hij in dienst van koning Philips II, maar sloot zich later bij
de Hervormden aan. Hij was in Axel een der voormannen van het ‘Consistorie van
zorg en beheer der jonge gemeente van nieuwe geloovigen’, huisvestte een
predikant, liet te zijnen huize preeken en stond in betrekking tot ‘keercbrekers’ en
gewapende Geuzen, die aanslagen pleegden op Hulst. Door het optreden van den
baljuw kwam er in Oct. 1566 een reactie: zij, die niet wilden ‘branden of hangen’,
moesten zich uit de voeten maken.
Hij kreeg op 9 Juli 1571 van Lancelot van Brederode, toen admiraal van Prins
Willem van Oranje, een aanstelling tot kapitein van een schip van oorlog.
Het is niet bekend of hij zich bij de Watergeuzen bevond, toen dezen op 1 April
1572 den Briel innamen.
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Op 9 Febr. 1573 zond de Prins hem uit Delft een brief, waarin hem werd
opgedragen naar Vlaanderen te gaan en daar zooveel mogelijk krijgsvolk op te
nemen, om de Spanjaarden afbreuk te doen. In Maart 1578 maakten zijn soldaten
met hulp van burgers van Gent zich van Hulst meester; op 5 Nov. 1578 werd zijn
oudste zoon H e n d r i k v a n D e y n s e op de monsterrol der bezetting
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ingeschreven. Hij overleed op 29 Aug. 1583 te Hulst en is aldaar begraven.
Van Bernarts andere zonen zijn de tweede en vijfde uitgeweken naar Duitschland,
van P i e t e r , den eerstgenoemde, staat vermeld, dat hij te Emden woonde, en op
zijn grafsteen aldaar staat, dat hij er in 1620 overleed. Van zijn broer J o s i a s is
alleen bekend, dat hij naar Duitschland is vertrokken. Over zijn nakomeling G i d e o n
v. D. en diens tak vgl. de artikels A. en B. van Deinse, dit deel kol. 366.
Zie over hem: artikel in N.R.C., 18 Nov. 1928, Nog een Vlaming onder de
Watergeuzen; d e J o n g h e , Gendtsche Geschiedenissen; v a n L a n s b e r g h e ,
Beschrijving van de stad Hulst; familiearchief van Deynse.
Vogels

[Dezius,Zacharias]
DEZIUS(Zacharias), geb. te Colberg (Pommeren) in 1678, overl. te Greifswald in
1725. Als evg.- luth. proponent bezocht hij in 1706 Amsterdam, toen een 300 à 400
leden van de luthersche gemeente aldaar hem verzochten te preeken voor een
schare die zich verzamelde in de herberg ‘De Helm’. Dit werd hem echter door de
overheid spoedig verboden. In 1707 werd hij predikant te Amersfoort, in Jan. 1711
(?) te Rotterdam. In Juli 1721 vertrok hij naar zijn geboorteplaats. Spoedig daarop
werd hij hoogleeraar te Greifswald.
Zijn vrouw was A n n a R e g i n a K r u g e r , geb. te Colberg. Zijn zoon J a n
D a n i ë l , geb. te Amersfoort, was luthersch predikant te Purmerend (1737), te
Alkmaar (1738); vertrokken naar Nieuw-Guinea Febr. 1739, waar hij stierf.
Zach. D. gaf uit: De tweevoudige toehoorders des H. Evangeliums (Rott. 1710),
een leerrede; Concordia.... (Rott. 1715); Groote Jubelvreugde.... (Rott. 1717); De
gezuiverde wijnberg.... (Rott. 1717); Vraeg-Bijbel.... (Rott. 1719); Afscheitskus....
(Rott. 1721). Voorts vertaalde hij werken van J o h . A r n d t s : Alle de geestrijke
boeken van het Ware Christendom (Rott. 1713; 2de dr. Amst. 1721; herdr. Amst.
1736; verm. Amst. 1747) en: Schoone en leerrijke predikatien van de tien Egyptische
gruwzame en schrikkelijke plagen (Rott. 1713; 2de dr. 1736). Ook vertaalde hij van
G e r h a r d i : Morgenster, en bewerkte hij een nieuwe uitgave van J. v a n H o p p e :
Onderrigting voor het Avondmaal.
Zijn portret is geteekend en gegraveerd door H. Nagtegaal.
Zie: v a n L a n g e r a a d e n d e B i e , Biogr. Woordenb. van Protest. Godgel.
in Ned. II, 466-469; J. L o o s j e s , Naamlijst van Predikanten.... der Luth. Kerk ('s
Gravenh. 1925), 60 v.
Knipscheer

[Dhoom, Antonius]
DHOOM (Antonius), geb. omstreeks 1523, waarschijnlijk in het utrechtsche bisdom,
werd door den Prins van Oranje, als heer van Breda, bij schrijven van 3 Maart 1559
uit Kamerijk aangewezen als pastoor van Breda, en 11 Maart d.a.v. belooft hij aan
de Rekenkamer aldaar de lasten der parochie persoonlijk te zullen waarnemen.
Herhaaldelijk moet hij in de jaren na den beeldenstorm verklaringen over
onderscheidene personen afleggen. Hij is overleden in het najaar 1574; een der
uitvoerders van zijn testament is zijn onderpastoor C h r i s t i a a n v a n D u n .
Uit archivalia te Breda, Brussel en's Hertogenbosch.
Juten
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[Diard, Dr. Pierre]
DIARD (Dr. Pierre), geb. te Chateau la Brosse bij Tours 19 Maart 1795, overl. te
Batavia 19 Febr. 1863, fransch geneesheer, die ons Indië en Hindostan doorkruist
had, werd in 1825 tot inspecteur der cultures benoemd en als zoodanig toegevoegd
aan den directeur der cultures, dien hij op diens ambtsreizen naar Banka (1825),
Borneo (1826),
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Mauritius, Bourbon en Ceylon (1858) vergezelde. Toen in 1827 het
proefetablissement voor den landbouw te Pakkan Troes in het Krawangsche tot
stand was gekomen, droeg men hem de leiding daarvan op. Van 1833-41 fungeerde
hij als inspecteur der zijdecultuur. Deze natuuronderzoeker heeft met den grootsten
ijver een verzameling van de fauna van Ned.-Ind. bijeengegaard, thans
ondergebracht in het Museum van natuurl. hist. te Leiden. Hij was correspondeerend
lid van het Batav. genootsch. van K. en W., opgericht in 1778.
Zie: v. H o g e n d o r p , W.v. Hogendorp in Ned. Indië ('s Gravenh. 1913); V e t h ,
Java; d e S e r i è r e , Mijne loopbaan in Indië (Zwolle 1849).
Bartelds

[Dibbets, Johannes]
DIBBETS (Johannes), ook J o h a n n e s H e r m a n n i genoemd, geb. omstr. 1575,
overl. na 1637. Hij was predikant te Oost-Vlieland sedert 1598, te Hensbroek en
Obdam sedert 1607, te Haringhuizen sedert 1616; door de noordhollandsche synode
op 2 Sept. 1619 uit zijn ambt ontzet wegens remonstrantsche gevoelens. Op 3 Sept.
teekende hij de ‘akte van stilstand’. Op 1 Maart 1637 hield hij een openbaar
twistgesprek met N a t h a n V o g e l s a n g h , predikant te Barsingerhorn.
Zie: v a n L a n g e r a a d e n d e B i e , Biogr. Woordenb. van Protest. Godgel.
in Ned. II, 473 v.
Knipscheer

[Dibbits, Jan Elbert]
DIBBITS (Jan Elbert), broeder van Livius Lambertus Dibbits (zie art.), geb. te Utrecht,
theol. student aldaar 1853, promoveerde in de godgeleerdheid met het proefschrift:
Herder als theoloog, inzonderheid als verklaarder van den Bijbel in Maart 1863,
doch ging daarna over tot een andere studie; in 1866 komt hij in het Album voor als
philos. stud.
Zie: v a n L a n g e r a a d e n d e B i e , Biogr. Woordenb. van Protest. Godgel.
in Ned. II, 478 v.
Knipscheer

[Dibbits, Lambertus]
DIBBITS (Lambertus), geb. te Amersfoort 20 April 1796, overl. te Utrecht 1 Juni
1855. Zijn ouders waren J a n E l b e r t D i b b i t s en H e n d r i k a J a n s s e n v a n
G e l k e n h o r s t . Hij studeerde te Utrecht in de godgeleerdheid. Zijn antwoord op
een prijsvraag van de literarische faculteit is met goud bekroond en in de Annales
van 1817-18 opgenomen; ook deed hij zijn doctoraal examen. Op 11 Juli 1819 werd
hij predikant te Voorthuizen, 5 Oct. 1823 te Schiedam, op 7 Nov. 1830 te Utrecht.
Hij trouwde 15 Juni 1831 met A d r i a n a J a c o b a S u s a n n a K a a s , uit
Rotterdam. Hij schreef: Responsio ad quaestionem literariam: Instituatur Hebraicae
et Graecae Poëseos comparatio, ut qualis utrique fuerit indoles et vis propria,
adductis exemplis, definiatur (Traj. ad Rhen. 1818); Redevoering.... (Schied. 1826);
Leve de Koning... (Utr. 1853); Acht nagelaten leerredenen (Utr. 1855), met portret.
Hij was de vader van Livius Lambertus Dibbits, die volgt.
Zijn portret is gelithografeerd door P.W. v.d. Weyer.
Zie: v a n L a n g e r a a d e n d e B i e , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel.
in Ned. II, 477 v.; Catalogus Dpsgez. Bibl. te Amst. (Amst. 1885) I, 414.
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Knipscheer

[Dibbits, Livius Lambertus]
DIBBITS (Livius Lambertus), geb. te Utrecht 15 Maart 1843, overl. te Oosterwijk
(classis Gouda) 28 Jan. 1870. Hij studeerde te Utrecht in de godgeleerdheid en
werd predikant te Oosterwijk (cl. Gouda) 20 Oct. 1867. Hij schreef enkele artikelen
in Geloof en Vrijheid 1869 en 1870. Hij was een zoon van Lambertus Dibbits (zie
aldaar).
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Zie: v a n L a n g e r a a d e n d e B i e , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel.
in Ned. II, 478 v.
Knipscheer

[Diehl, Johan Carel]
DIEHL (Johan Carel) F r e d z . , geb. te Tiel in Dec. 1815, overl. te Leerdam (?) 22
Nov. 1886. Hij studeerde in de godgeleerdheid te Utrecht, en werd predikant te
Lichtenvoorde 19 Juni 1842, te Leerdam 9 Sept. 1855; emeritus 1 Oct. 1883. Hij
was de vader van Zegerus Theodorus Diehl (zie dl. II, kol. 390). Wij vinden van hem
aangegeven, dat hij soms schreef onder den schuilnaam J o h a n v a n B e v e l a n d .
Opstellen van hem verschenen in De Tijdspiegel, Jaarboek voor wetenschappelijke
theologie, Geloof en Vrijheid, Leerredenen tot bev. v. Evg. kennis en christel. leven.
Afzonderlijk gaf hij uit: 15 Nisan, ook volgens Johannes de sterfdag van Jezus of
proeve ter oplossing van het hoofdbezwaar tegen de echtheid van het vierde
Evangelie (Tiel 1868), door Kuenen bestreden in Theol. Tijdschrift 1869, 267-286.
Voorts: Jezus Christus meer dan mensch.... (Tiel 1868); Godsdienst van Jezus of
geloof in Christus naar Paulus (Tiel 1876); Tien dagen in het Schwarzwald en in de
Zwitsersche alpen.... (Amst. 1878).
Zie: v a n L a n g e r a a d e n d e B i e , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel.
in Ned. II, 479 v.
Knipscheer

[Diemerbroeck, Cornelius à]
DIEMERBROECK (Cornelius à) J a n s z ., geb. te Renen in 1602, overl. te Renen
27 Jan. 1664. Hij studeerde te Leiden in de godgeleerdheid en was sedert 21 Juni
1629 predikant te Renen. Hij vertaalde een engelsch werk van A. H i l d e r s h a m
over Ps. 21 (1656), en een van N. R o g e r s , De waare, bekeerde Zondaer (Utr.
1659).
Zie: v a n L a n g e r a a d e n d e B i e , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel.
in Ned. II, 480.
Knipscheer

[Diemont, Abraham]
DIEMONT (Abraham), geb. te Groningen 14 Nov. 1819, overl. te Arnhem 2 Oct.
1884. Zijn ouders waren J a n J a c o b D i e m o n t en M a r i a D i n a J o h a n n a
W a g n e r . Hij studeerde te Groningen in de godgeleerdheid en promoveerde 26
Juni 1844 op: Specimen theologicum inaugurale, exhibens disquisitionem de Ecclesia
Christiana e Christi mente (Gron. 1844). Hij werd predikant te Langerak in 1846, en
bij de waalsche gemeente te Leeuwarden 13 Mei 1849. Hier nam hij 16 Juni 1867
afscheid. Hij huwde 23 Mei 1859 te Middelburg met C a t h a r i n a J a c o b a v a n
d e n B r o e c k e (geb. ald. 12 Mei 1824, overl. te Arnhem 1887, dochter van
A b r a h a m v a n d e n B r o e c k e en M a r i a J a c o b a D i e m o n t ). Hij schreef
nog: De zedelijke grootheid van onzen tijd (Leeuw. 1870); Partij kiezen op
godsdienstig gebied (Arnh. 1872) en Peinzensrust, als tegenhanger voor De
Genestets Peinzensmoede in Geloof en Vrijheid van 1871 (blz. 60-102).
Zijn portret is gelithografeerd door F. Schroeder.
Zie: v a n L a n g e r a a d e n d e B i e , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel.
in Ned. II, 480 v.; Catalogus Dpsgez. Gem. te Amsterdam (Amst. 1885) I, 210.
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Knipscheer

[Diemont, Mr. Christiaan]
DIEMONT (Mr. Christiaan), heer van Zuid-Schalkwijk, Vijfhuizen en Nieuwerkerk,
geb. te Giesen-Nieuwkerk 13 Mei 1797, overl. te Bloemendaal 19 Oct. 1869, zoon
van C h r i s t i a a n D i e m o n t , geb. 1756, overleden te Giesen- Nieuwkerk als
predikant aldaar 26 Aug. 1818, en van M a r i a W o u t e r s , geb. te Haarlem 1761,
overl. te Giessen-Nieuwkerk 1799. Er waren 5 kinderen. In Nov. 1815 liet hij zich
inschrijven als student in de letteren en de rechtsgeleerdheid te Leiden; Nov. 1819
promoveerde hij in de rechten. Hij vestigde zich te Amsterdam, waar hij
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in 1850 tot lid van den Gemeenteraad gekozen werd. Ook is hij lid geweest van
Gedeputeerde Staten van N.-Holland, welke provincie hij als lid van de Eerste Kamer
der Staten-Generaal vertegenwoordigd heeft.
Op 11 Maart 1830 huwde hij te Amsterdam met C a t h a r i n a M a r g a r e t h a
K e m p e r , geb. aldaar 1802, overl. te Bennebroek 1873, dochter van Z a c h a r i a s
en van A n n a A n t o i n e t t a H e l e n a K u m m i c h . Zij schonk hem 8 kinderen.
De meeste takken van dit geslacht voeren als wapen: in blauw een gekroonde
naar rechts zwemmende dolfijn op een natuurlijke zee, helm gekroond, dekkleeden
zilver en blauw. Volgens een familieoverlevering zou een afstammeling der markiezen
d'Ymont uit Dauphiné naar Nederland gebracht zijn door een de Casembroot. De
dolfijn in het wapen zou daaraan te danken zijn.
Zie voor hem en den volgende: Genealogie van het gest. Diemont in Alg. Ned.
Fam.bl. 1891.
Bartelds

[Diemont, Mr. Willem Leonard]
DIEMONT (Mr. Willem Leonard), heer van Langerak, broerder van den voorgaande,
geb. te Giesen-Nieuwkerk 31 Oct. 1794, overl. te Gorinchem 2 Maart 1865. Hij werd
te Leiden ingeschreven als student in de theologie (Sept. 1810), later in de
rechtsgeleerdheid (Nov. 1814), promoveerde in de rechten (Juni 1817). In 1830
nam hij dienst als vrijwilliger tijdens den belgischen opstand, wat hem het ridderschap
der M.W. Orde bezorgde. Later werd hij lid der Tweede Kamer, houtvester, dijkgraaf
van het land van Arkel.
Te Emmikhoven huwde hij in 1822 met A d r i a n a J o h a n n a A l b e r t a v a n
O u w e r k e r k , geb. 1802, dochter van P a u l u s en van J e a n e t t a G e r a r d a
v a n d e r C o l f f . Na de ontbinding van dit huwelijk huwde hij in 1836 te Gorinchem
met J o h a n n a M a r i a B l o m , geb. aldaar in 1815, overl. te Dordrecht 13 April
1889, dochter van Mr. G e r h a r d B l o m , procureur te Gorinchem, en van A n n a
M a r i a B e l l P o l s . Zij schonk hem 8 kinderen.
Bartelds

[Diepenbroek, Coenraad van]
DIEPENBROEK (Coenraad v a n ), op het einde van de 17de en in het begin van
de 18de eeuw leeraar van de Doopsgezinden te Haarlem en bekend als vredestichter
onder de Rijnsburger Collegianten. Ook heeft hij in 1703 de nieuwe kerk van de
Doopsgezinden te Krommenie ingewijd. Zoowel in het een als het ander kan men
hem nader leeren kennen uit zijn geschriften: Redenvoering over de hereniging der
twee vergaderingen tot Rijnsburg, 30 Mei 1700 (Haerl. 1700); Predikaatsie in de
nieuw gebouwde vergaderplaats te Krommenie 17 Mei 1703 (Amst. 1703);
Reden-voering op de Dank-dag over de Vreede van den Staat met den koning van
Vrankrijk.... (Haarl. [1713]).
Zie: v a n L a n g e r a a d e n d e B i e , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel.
in Ned. II, 481v.; Doopsgezinde Bijdragen (1908) 100; Catalogus Biblioth. der
Dpsgez. Gem. te Amsterdam (Amst. 1919), 150, 165, 243; J.C. v a n S l e e , De
Rijnsburger collegianten (Haarl. 1895), 186 v., 262-266, 270, 335, 343-346, 402.
Knipscheer

[Dieperink, Teunis Hermanus Marinus]
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DIEPERINK (Teunis Hermanus Marinus), geb. te Hoornaar in 1806, overl. te
Ransdorp 9 Dec. 1841. Zijn vader was A b r a h a m D i e p e r i n k , predikant te
Hoornaar (1791), te Bunschoten (1808), te Midwoud (1818), overl. 1834. Hij
studeerde in de godgeleerdheid te Leiden en werd predikant te Ransdorp en
Schellingwoude 2 Nov. 1828. Op 6 Oct. 1833 heeft hij het vernieuwde kerkgebouw
te Ransdorp ingewijd; op 29 Nov. 1835 de herstelde kerk te Schellingwoude. Van
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hem verschenen bijdragen in Boekzaal 1834 tot 1842.
Zie: v a n L a n g e r a a d e n d e B i e , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel.
in Ned. II, 482 v.; Alphab. Naamlijst van boekwerken.... (Amst. 1858), 164.
Knipscheer

[Diephout, Dr. Reinier van]
DIEPHOUT (Dr. Reinier v a n ), geb. te Amsterdam in 1641 als zoon van den
apotheker L u b b e r t v a n D i e p h o u t L u b b e r t s z . (geb. omstr. 1599, student
in de medicijnen te Leiden 30 Mei 1622, doopsgezind gedoopt te Amsterdam bij de
Waterlandsche Gemeente 12 Febr. 1625, werd later diaken bij deze gemeente en
overleed omstr. 1653) en diens tweede vrouw M a r i t t i e R e i n i e r s d r ., een
dochter van den doopsgezinden voorganger R e i n i e r W y b r a n d t s z . Hij
studeerde te Leiden in de medicijnen en promoveerde aldaar 10 Juli 1668; hij werd
te Amsterdam doopsgezind gedoopt 22 Febr. 1665, vestigde zich als apotheker ‘In
de witte roos’ op den Nieuwendijk aldaar en behoorde in 1669 tot de oprichters van
het kunstgenootschap ‘Nil Volentibus Arduum’. Hij huwde te Amsterdam den 25sten
Maart 1665 met J o s i n a d e F l i n e s .
Zijn jongere broeder A d r i a a n v a n D i e p h o u t , geboren te Amsterdam omstr.
1645 en gedoopt aldaar doopsgezind 5 Mei 1670, behoorde tot de Collegianten. Hij
bleef ongehuwd en wordt in het Doopboek van de Vereenigde Vlaamsche en
Waterlandsche Gemeente te Amsterdam dd. 26 Nov. 1690 genoemd ‘A d r i a a n
V e r k r u y s s e n s e g g e v a n D i e p h o u t ’.
Zie: art. Rooleeuw in dl. VII, kol. 1064; Lidmatenboek der Waterlandsche en
Vlaamsche Gemeente te Amsterdam (Doopsgezind Archief te Amsterdam); Album
Stud. Leiden; J.C. v a n S l e e , De Rijnsburger Collegianten, 325; J. t e W i n k e l ,
De Ontwikkelingsgang der Ned. Letterkunde, III, 29, 43; G. K a l f f , Geschiedenis
der Ned. Letterkunde, IV, 548; W.J.A. J o n c k b l o e t , Geschiedenis der Ned.
Letterkunde IV, 419, 420; V o r s t e r m a n v a n O y e n , Aanzienlijke Ned.
Geslachten I, i.v. de Flines; Series Medicorum (Gem. Archief Amsterdam).
Wijnman

[Diepraem, Abrahamn of Arent]
DIEPRAEM (Abrahamn of Arent), schilder, ged. te Rotterdam 23 Januari 1622,
begraven aldaar 16 Juli 1670. Over zijn leven is weinig bekend; hij moet te Utrecht
leerling van H. Mz. Sorgh en W.J. Stoop geweest en in 1648 lid der gilde te Dordrecht
geworden zijn. Hij schilderde in het genre en de techniek van Adriaen Brouwer en
werd dientengevolge ook wel diens leerling genoemd, hoewel Brouwer reeds in
1638 stierf. Zijn schilderijen stellen bij voorkeur de herberg en haar ruwe bezoekers
voor, en zijn eigen leven schijnt daarmede in overeenstemming geweest te zijn,
lichtzinnig, ruw en armoedig. Werken van Diepraem zijn niet zeldzaam, er zijn er in
Amsterdam, Berlijn, Danzig, Douai, Kopenhagen, Mainz, Mannheim, Prag, Schwerin,
Stockholm, Weimar en meer.
Hoofdbron voor D.'s leven, maar niet geheel betrouwbaar, is H o u b r a k e n .
Overigens zie de Künstlerlexika van W u r z b a c h (1906) en T h i e m e -B e c k e r
(1913) i.v.
Kossmann

[Dier van Muiden, Rudolf]
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DIER VAN MUIDEN (Rudolf), geb. in 1384 te Muiden, gest. in het fraterhuis te
Deventer in 1458. Hij werd door een vrome moeder zeer godvruchtig opgevoed en
kwam reeds op veertienjarigen leeftijd als leerling in het fraterhuis te Deventer onder
leiding van Floris Radewijns. Hij werd na afgeloopen leergang tot priester gewijd en
werd daarna procurator van het Meestergeertshuis te Deventer, welk ambt hij
drie-en-twintig jaren heeft bekleed. Hij was een van de meest
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overtuigde devoten en gaf aan zijn medebroeders en ook aan zijn medeburgers het
voorbeeld van een eenvoudig, nederig en vroom man, die Christus in leven en
werken trachtte na te volgen. Van zijn hand is het Scriptum de magistro Gherardo
Grote, domino Florencio et multis aliis fratribus (gedr. Dumbar, Analecta I, 1 vlg.),
dat de levensgeschiedenissen geeft allereerst van Geert Grote en van Floris
Radewijns en verder van verschillende verdienstelijke broeders des gemeenen
levens; het geheel vormt zoo een waardevolle geschiedenis van het fraterhuis te
Deventer van de stichting af tot 1450; Rudolf Dier zal daaraan dus tot zijn dood
hebben gewerkt.
Zie: D u m b a r als boven, verder M o l l , D e l p r a t , A c q u o y , B r i n k e r i n k ,
K ü h l e r en de verdere literatuur over de moderne devotie; een biographie van
Rudolf Dier: Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht XXVIII, 225
vlg.; vgl. ook: d e W i n d , Bibliotheek van Ned. geschiedschrijvers, 524; M u l l e r ,
Lijst van Noord- Ned. kronijken, 95.
Brugmans

[Dierckx, Anna Cornelia]
DIERCKX (Anna Cornelia), geb. te Meersel (België) 29 Juni 1812, overleed te
Rotterdam op Paaschdag 21 April 1867 in het Sint Luciagesticht, nadat zij als Moeder
Lucia de nieuw gestichte congregatie der franciskanessen van Rotterdam 20 jaar
had bestuurd. Zij had eerst in Breda in het gasthuis, het moederklooster van
verschillende nederlandsche congregatiën, het kloosterkleed van den H. Franciscus
aangenomen, 9 Mei 1838 en 30 Juni 1840 haar kloostergeloften afgelegd. Reeds
het volgende jaar 29 Nov. werd de jonge, eenvoudige zuster Lucia naar Rotterdam
gezonden als overste van het weeshuis in de Leeuwenstraat, waar zij met
onvermoeide zorg en groote liefde werkzaam was tot 1858. Toen in 1847 het
rotterdamsche gesticht afgescheiden werd van het bredasche moederhuis werd
moeder Lucia aan het hoofd gesteld der nieuwe congregatie, die zoo in bloei toenam,
dat bij haren dood hare zusters zich in 10 gestichten wijdden aan het onderwijs, de
opvoeding en de verpleging van armen en weezen. Sinds 1919 is het moederhuis
dezer talrijke congregratie gevestigd te Bennebroek.
Fruytier

[Dierhout, Henricus]
DIERHOUT (Henricus), geb. te Utrecht 12 Dec. 1640, overl. te Antwerpen 29 Juli
1690, trad in de Sociëteit van Jezus 27 Sept. 1658 en werd 18 Sept. 1666 priester
gewijd. In 1670 werd hij naar de hollandsche missie gezonden, waar de statie in de
Oosterstraat te Groningen hem tot standplaats werd aangewezen, die hij tot 1673
bediende. In 1673 bediende hij de statie te Wijhe en in 1675 werd hij naar Dokkum
verplaatst, waar hij slechts één jaar verbleef, toen keerde hij naar Antwerpen terug.
Zie: P. C o r s t i e n s , Bern. v. Galen, 207; Arch. Utr. V, 296, VII, 214, XIX, 88.
Kleijntjens

[Dierhout, Nicolaus]
DIERHOUT (Nicolaus), kartuizer, geb. te Gorinchem, overl. te Brussel 30 Sept.
1638. In 1617 werd hij kartuizer en 21 Oct. 1618 werd hij als monnik geprofest. Later
is hij sacrista geworden in de chartreuse te Brussel. Hij wordt door een
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kroniekschrijver genoemd een bijzonder vrome beoefenaar van het beschouwende
leven, die nauwgezet den harden regel van Sint Bruno naleefde.
Zie: L. l e V a s s e u r , Ephemerides Ord. Cartus. III (Monstrolii 1891), 450.
Scholtens

[Diermen, Johannes van]
DIERMEN (Johannes v a n ), geb. te Wageningen in 1738, overl. te Amsterdam 14
Febr. 1807. Hij studeerde te Harderwijk in de godgeleerdheid en werd predikant te
Otterloo 2 Jan. 1763, te Dom-
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burg 25 Aug. 1765; te Elburg 3 Mei 1767. In 1788 is hij om zijn staatkundige
gevoelens ter dood veroordeeld te gelijk met zijn ambtgenoot G.H. Hein (vgl. dl. VII,
kol 542). Op het verzoek om gratie werd hij levenslang verbannen. In 1795 weder
in zijn ambt hersteld, werd hij in 1796 emeritus, waarna hij te Amsterdam woonde.
Hij was gehuwd met C a t h a r i n a I l i z a b e t h a R o k k e t .
Zie: v a n L a n g e r a a d e n d e B i e , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel.
in Ned. II, 484; Kerkelijk Handboek (1903) Bijl., 125 (ook aant. 1), 150, (1909), Bijl.
127.
Knipscheer

[Dierxlandt, Johannes]
DIERXLANDT (Johannes) alias W o u d a , waarschijnlijk zoo genaamd, omdat
Wouw, N.-Br., zijn geboorteplaats was, bernardijnermonnik der abdij St. Bernard
aan de Schelde, overleed 26 Nov. 1560 als biechtvader in het cisterciènserklooster
te Muysen bij Mechelen. Hij komt voor als pastoor te Hoeven (in 1551 als afwezig)
in 1553-58. Daarna werd hij aangesteld als bestuurder van het nonnenklooster zijner
orde te Muysen bij Mechelen, dat onder toezicht van den abt van St. Bernard stond.
Na den dood van den abt van St. Bernard, Jacobus van der Meeren, 1559, verkreeg
Joh. de Wouda het grootst aantal stemmen bij de informatie of quasi-keuze, die
begin 1560 door commissarissen geschiedde voor de benoeming van een nieuwen
abt door den Koning. Thomas van Thielt, pastoor te Oudenbosch, de latere afvallige
abt en predikant te Delft, kwam in aantal stemmen op de tweede plaats. Wegens
de incorporatie der abdij St. Bernard bij het bisdom van Antwerpen (1561) had geen
benoeming door den Koning plaats. In 1564, toen de Koning door de oppositie der
Staten van Brabant toestemde in de ontbinding der inlijving van de abdij, schreef
hem de hertogin van Parma, of er een nieuwe informatie in de abdij moest plaats
hebben, omdat Joh. de Wouda, die den vorigen keer het meest aantal stemmen
behaalde, was overleden. Zij prees dezen als een man van het goede, die zeer in
aanzien was bij de leden der Staten van Brabant.
Het grafschrift van J. de Wouda in het klooster te Muysen vermeldt (Provincie,
stad en district van Mechelen (Brux. 1770) 179, 191) als dag van overlijden 13 Dec.
1560. Het Obituarium monasterii loci S. Bernardi (Lérins 1902) 156, stelt zijn dood
op 26 Nov. 1560.
Zie: T a x a n d r i a , XXVI (1920) 223; G a c h a r d , Correspondances de Marguérite
d'Autriche avec Philippe II t. III, 183.
Fruytier

[Diesbach, Johannes van]
DIESBACH (Johannes v a n ), geb. te 's Gravenhage 12 Jan. 1715, overl. ald. 15
Aug. 1793. Hij is godsdienstonderwijzer geweest en gaf enkele geschriften uit van
stichtelijken aard.
Zie: v a n L a n g e r a a d e n d e B i e , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel.
in Ned. II, 484 v.
Knipscheer

[Diest, Hendrik van]
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DIEST (Hendrik v a n ), kartuizer, overl. te Roermond in 1616 of 1617. Hij trad in het
kartuizerklooster Betlehem te Roermond en heeft daar zijn professie als monnik
afgelegd. Later heeft hij in dit huis tot zijn dood het ambt van vicarius bekleed.
Zie: Cartae Capituli Gen. Ordinis Cartus. (ms. Certosa del Galuzzo, Florence).
Scholtens

[Dieu, Daniël de]
DIEU (Daniël d e ), geb. te Brussel (?) in 1540, overl. te Vlissingen in 1607. Zijn
vader was Lodewijk (Ludovicus) de Dieu, kamerheer van Karel V, zijn zoon Lodewijk
de Dieu (2); beiden volgen. Hij wordt genoemd als predikant te Brussel sedert 1563
en te Vlissingen sedert 1586. Zijn verblijf te
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Brussel moet echter wel door de inquisitie onderbroken zijn. In 1578 is hij aldaar
althans teruggekeerd na een langdurige afwezigheid in het buitenland. Maar vooral
daarna was hij bekend om zijn kennis van vele vreemde talen. Met zijn ambtgenooten
Johannes Florianus (zie dl. IV, kol. 604-606), Petrus Plancius (zie dl. IV, kol.
1077-1086) en Lucas Trelcatius Sr. (zie M. S i e g e n b e e k , Gesch. der Leidsche
hoogeschool II [Leid. 1832], Toev. en Bijl., 70 v.) verliet hij op 8 Maart 1585 Brussel,
na de overwinning van Parma. Vlissingen was toen vol vlaamsche en waalsche
uitgewekenen. Reeds in 1583 is hij vergeefs aangezocht voor de hollandsche
gemeente te Londen (Ned. Arch. voor Kerkgesch. 1910, 57, aant. 1; M. W o u d s t r a ,
De Holl. Vreemdel. Gem. te Londen (Gron. 1908), 148), in 1585 voor Dantzig. In
1588 was hij in correspondentie met Adriaan Saravia (zie dl. VII, kol. 1097), met D.
Sonoy (zie dl. V, kol. 773-775) en met Johannes Becius (zie dl. I, kol. 267 en Kron.
Hist. Gen. [1868], 497). Over zijn verhouding tot Marnix en zijn aanstelling als revisor
van de bijbelvertaling, zie dl. I, kol. 1307-1312 en G. T j a l m a , Phil. v. Marnix (Amst.
1896), 291 v., 301. De zeeuwsche synode van 1588 zond hem met Wernerus
Helmichius (zie dl. III, kol. 564-568) en Nicolaas Sopingius (zie dl. V, kol. 778 v.)
naar Engeland; hij was de hoofdpersoon. Reeds als predikant te Brussel heeft hij
de nationale synode te Middelburg van 1581 bijgewoond, waar hem werd opgedragen
de nederlandsche vertaling van de geloofsbelijdenis te bewerken, hetgeen echter
is gedaan door Arnold Cornelisz Crusius (zie dl. IV, kol. 480-484). In Febr. 1591
was hij voorzitter van de provinciale synode te Middelburg. Zijn eerste huwelijk was
inet I. i j s k e n M o c h a e r t s , zijn tweede (3 Maart 1588) met S a r a C o l o n i u s ,
zuster van Daniel Colonius (zie dl. IV, kol. 446), dochter van P i e t e r C o l o n i u s ,
raad en vroedschap te Vlissingen. Hij is begraven in de Groote Kerk te Middelburg.
Zijn portret bevond zich bij Mr. B. v.d. Feen te Alkmaar.
Zie: v a n L a n g e r a a d e n d e B i e , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel.
in Ned. II, 492-496; F.S. K n i p s c h e e r , Invoering en waard. van de belijdenisschr.
in Ned. vóór 1618 (Leid. 1907), 68, 70: Ned. Archief voor Kerkgesch. (1899), 168,
aant. 4, 444, (1909), 57; C. S e p p , Bibliogr. mededeelingen (Leid. 1883), 95; H.C.
R o g g e , Joh. Wtenbogaert I (Amst. 1874), 189, aant. 1; J. d e J o n g , De voorber.
en constit. van het Kerkverband.... (Gron. 1911), 191.
Knipscheer

[Dieu, Lodewijk of Ludovicus de (1)]
DIEU (Lodewijk of Ludovicus d e ) (1), geb. en overl. (?) te Brussel. Hij was kamerheer
van Karel V, door dezen in den adelstand verheven, en vergezelde den Keizer
overal, ook op zijn ongelukkige tochten in Afrika. Toen hij afstand deed van de
regeering waarschuwde hij zijn kamerheer, dat hij hem niet langer kon beschermen
tegen de inquisitie. L. de Dieu was namelijk op een zeereis naar Engeland in
aanraking gekomen met Calvijn en door dezen tot het nieuwe geloof bekeerd. Na
zijn dood hebben Jezuïeten zijn lijk willen opgraven en aan een galg hangen. Zijn
zoon Daniël de Dieu (die hier voorgaat) heeft hun dit belet en het lijk zijns vaders
naar Antwerpen weten over te brengen.
Zie: v a n L a n g e r a a d e n d e B i e , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel.
in Ned. II, 492 v.; M e l c h i o r L e y d e c k e r in de voorrede van Aphorismi Theologici
van Lodewijk de Dieu (2).
Knipscheer
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[Dieu, Lodewijk of Ludovicus de (2)]
DIEU (Lodewijk of Ludovicus d e ) (2), geb. te Vlissingen 7 April 1590, overl. te
Leiden 23 Dec. 1642. Zijn ouders waren Daniël de Dieu (die hier vóórgaat) en S a r a
C o l o n i u s . Hij studeerde te Leiden onder leiding van zijn oom Daniël Colonius
(zie dl. IV, kol. 446), en reisde naar Frankrijk. Als proponent (1 Oct. 1612) werd hem
reeds door prins Maurits het ambt van hofprediker aangeboden, maar hij bedankte
daarvoor. Te Vlissingen deed hij dienst als hulpprediker. Hij werd predikant bij de
waalsche gemeente te Middelburg in Mei 1614, van de hollandsche gemeente te
Vlissingen in Aug. 1617, te Leiden in Nov. 1619. Hier werd hij naast zijn oom regent
van het waalsch college, en na diens dood (19 Dec. 1635) zijn opvolger. De eervolle
benoeming (in 1636) tot hoogleeraar in de godgeleerdheid en de oostersche talen
aan de pas gestichte academie te Utrecht heeft hij afgewezen. De Dieu kan genoemd
worden vertegenwoordiger der echte hermeneutiek, waartoe hem zijn meesterschap
in de kennis der semietische en grieksche talen in staat stelde. De lijkrede op hem
van J. Polyander à Kerkhoven is als Oratio funebris geplaatst vóór de hier na te
noemen Critica Sacra, gedrukt in 1693 (zie C. S e p p , Drie Evangeliedienaren [Leid.
1879], 31, aant. 3). Ook Abraham van der Heyden (zie dl. VII, kol. 587 v.) hield een
lijkrede op hem (vgl. d e B i e e n L o o s j e s , a.w. IV, 3, aant. 1 en Catalogus der
Bibl. v.d. Maatsch. d. Ned. Letterkunde I, kol. 565). Hij was gehuwd met
C a t h a l i j n t j e (K a t h a r i n a ) B o g a e r t , dochter van H. B o g a e r t , schepen
en raad te Vlissingen. Zijn zoon D a n i ë l d e D i e u was geneesheer te Leiden en
te Amsterdam; zijn zoon L o d e w i j k d e D i e u was predikant te Woubrugge
(1648-64). Hij schreef vele geleerde werken (elders genoemd) o.a.: Critica Sacra....
(Amst. 1693) en Aphorismi Theologici (Traj. 1693), en een verder onbekende lijkrede
op P. C o l o n i u s , zijn grootvader.
Zijn portret door P. Dubordieu bevindt zich in het Kestner-museum te Hannover
en is gegraveerd door J.:: Suyderhoef; voorts gegraveerde portretten door A. van
Zijlvelt en een onbekend kunstenaar.
Zie: v a n L a n g e r a a d e n d e B i e , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel.
in Ned. II, 496-501; Arch. voor Ned. Kerkgesch. VII (1899), 68, aant. 4, 444; A.C.
D u k e r , Gisb. Voetius II (Leid. 1910), 7, aant. 2, 226.
Knipscheer

[Dille, Nicolaas of Claes]
DILLE (Nicolaas of Claes), D i l l e n u s , D i l l e n i u s , priester, geb. te Mechelen
1589, studeerde te Keulen en behaalde den graad van baccalaureus in de theologie.
In 1620 kwam hij naar Uitgeest, waar twee godvruchtige vrouwen haar eigendom,
twee boerenhuizen, afstonden met het doel daar een schuurkerk en priesterwoning
in te richten. Het was de eerste vaste statie na de hervorming in Uitgeest. Tien jaar
werkte niet zonder gevaar voor gevangenis en boete de ijverige pastoor te Uitgeest,
Heemskerk, Castricum en Limmen. Claes Dillen snelde zijn buurtpastoor van
Akersloot te hulp, toen deze door een besmettelijke ziekte was aangetast. Nog
eerder dan zijn ambtsbroeder, stierf hij aan dezelfde besmetting 12 Jan. 1630.
In de pastorie te Uitgeest hangt een geschilderd portret van Nic. Dille, een kniestuk,
vervaardigd door een onbekenden schilder in 1620, waarop een wapenschild: een
met breed gewei naar rechts gekeerde hertekop.
Zie: Bat. Sacr. II, 381; De Katholiek (1871), II, 71; Hist. ep. Harlem. 64; Bijdr.
bisdom Haarlem VIII, 325, XXXV, 278, XL, 111, 214; Archief aartsb. Utrecht XX,
371.
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[Dimmer, Arnolda Theresia]
DIMMER (Arnolda Theresia), geb. te Halsteren 4 Maart 1650, overl. 5 Febr. 1713
te Antwerpen als meesteres van het Begijnhof, waar zij 5 Febr. 1669 haar geloften
had gedaan.
Zij was een der 10 kinderen van den advokaat jhr. W i l l e m D i m m e r , 15 Sept.
1641 met de bergen-op-zoomsche E l i s a b e t h S c h a l c k gehuwd voor den
pastoor van Halsteren; een kleindochter van Mr. G i j s b r e c h t D i m m e r , die in
strijd met de brabantsche privilegiën, welke enkel geboren Brabanters toelieten voor
openbare betrekkingen, aangesteld was rond 1625 als drossaard van Steenbergen
en aldaar 12 Oct. 1637 werd begraven. Gijsbrecht was 26 Juli 1609 te 's Gravenhage
gehuwd met J o a n n a v a n R o o s e n b u r c h ; hun 10 kinderen zijn tusschen
1610 en 1626 in de pastoorskerk gedoopt. De oudste, J a n D i m m e r , 22 Oct.
1610 gedoopt, werd aangesteld tot president-schepen van stad en land van
Steenbergen en werd daar begraven 10 Sept. 1640, na er een jaar te voren (25
Dec. 1639) gehuwd te zijn met M a r i a v a n A s p e r e n , een dochter van den
Dordtenaar G e r r i t v a n A s p e r e n , 20 Oct. 1603 te Steenbergen gehuwd met
Adriana van Zuidland uit Duivenland.
Deze familie Dimmer leverde tal van rechtskundige raadslieden aan Maria van
Nassau. Een hunner, Mr. E r i k D i m m e r bewoonde het huis Brunswijk op den
Kneuterdijk te 's Gravenhage, bij wien de Jezuïet van den Tympel gastvrij ontvangen
werd bij zijn bezoeken aan prins Maurits.
Zie: Taxandria XXVIII, 19-22, 185, 305, XIII, 62-66; Graf- en Gedenksch. prov.
Antwerpen V, 426, 438; Kronyk van Hist. Gen. Utrecht X, register i.v. Erik Dimmer;
Francisci Dusseldorpii Annales, ed. R. Fruin, 452.
Juten

[Dinant, Petrus]
DINANT (Petrus) Pz., geb. te Zutfen 23 Nov. 1663, overl. te Rotterdam 20 Aug.
1724. Hij studeerde te Utrecht in de godgeleerdheid en werd predikant te Ophemert
in Juni 1684, te Oostzaan 6 Febr. 1688, te Schiedam 16 Nov. 1692, te Rotterdam
1 Mei 1695. Hij was coccejaan (vgl. dl. I, kol. 616-618) en was beroemd om zijn
kennis van de oude talen. Zijn zoon W i l l e m A n d r i e s D i n a n t werd advocaat
voor het Hof van Holland. Zijn ambtgenoot W. Eversdijk (zie dl. III, kol. 372) hield
een lijkrede op hem, die is verschenen (Rott. 1724). Hij gaf o.a. uit: Afscheidsrede
van de geref. gemeente te Schiedam en Intreerede te Rotterdam (Rott. 1695).
Zie: v a n L a n g e r a a d e n d e B i e , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel.
in Ned. II, 501 v.
Knipscheer

[Dinckels, Petrus]
DINCKELS (Petrus), ged. te Venlo 8 Jan. 1709, ald. begr. 1 April 1778, zoon van
W i l h e l m u s en G e r t r u d i s H o m u s , was koopman en commissionnair voor
de lakenfabrikanten Blanckers te Eupen en Olivier de Faijaij, burgemeester te
Hodimont. Hij is bekend geworden door het schrijven van een kroniek van Venlo,
loopende over de jaren 1740-77, waarvan het handschrift zich op de pastorie te
Middelaer bevindt en tot opschrift heeft: ‘1745 ingeschrijven eenighen Brijven voor
de Heer Blanckers en voor de heer O. de Faijaij, oock van het groot water van het
jaar 1740 en van het trecken van het volck en oock van het water van het jaer 1751
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en van het besteden van de matarassen in het jaar 1754 en 1755’. Deze kroniek is
door M.J. J a n s s e n , pastoor te Meerlo (Lb.), uitgegeven in De Maasgouw (1899).
H e r m a n u s D i n c k e l s , een broeder van den schrijver der kroniek (ged. te
Venlo 1 Febr.
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1722) trad in de orde der Minderbroeders en overleed op statie te Leiden 19 Juli
1808.
Zie: J a n V e r z i j l , Genealogie Dinckels; M.J. J a n s s e n , Chroniek van Venlo
1740-77 in Maasgouw (1899), 69-71, 73-75, 89-90, 93-94.
Verzijl

[Dinslaken, Jan van]
DINSLAKEN (Jan v a n ), kartuizer, overl. in 1484 of 1485 te Vogelsang bij Gulik.
Hij was geprofest monnik van het kartuizerklooster Betlehem te Roermond. In 1472
werd Walterus van Leendt (dl. VI, kol. 918), prior van dit huis, op zijn verzoek door
het generaal kapittel der Grande Chartreuse uit zijn ambt ontheven en Joannes van
D. als zoodanig benoemd. Onder zijn prioraat werd door zijn convent met goedvinden
van het bestuur der Orde het besluit genomen om een kartuizerklooster te stichten
te Vogelsang bij Gulik, waartoe het door een aanzienlijke schenking van den hertog
van Gulik in staat was gesteld (1478). Het roermondsche klooster zond als ‘initiatores’
daarheen 6 monniken, 2 of 3 conversen en eenige donaten en knechten onder
leiding van den rector G e r a r d v a n H a a r l e m . In 1479 werd Jan van D. door
de Grande Chartreuse ontslagen als prior te Roermond en benoemd tot rector van
de nieuwe nederzetting der kartuizers te Vogelsang. Onder zijn leiding werd dit
klooster voltooid, zoodat het door de Orde kon worden geïncorporeerd. Jan van D.
ontving nu den titel van ‘prior domus compassionis Mariae prope Juliacum’. Hij heeft
dit huis tot aan zijn dood bestuurd. Te Roermond is hij een tijdgenoot geweest van
Dionysius den Kartuizer.
Zie: Cartae Capituli Generalis Ordinis Carlusiensis (ms. Certosa del Galuzzo,
Florence); Maisons de l'Ordre des Chartreux, Vues et Notices IV (Parkminster 1917),
87-90, 111-114, 316; I g n . W i l d e n , Chronicon Cartusiae Compassionis Mariae
(ms. bibl. Karthaus Hain, Düsseldorf-Unterrath).
Scholtens

[Dionisii, Edmond]
DIONISII (Edmond), procureur te Roermond, gehuwd met A l d e g o n d i s
L e j e u n e . Hun zoon T h e o d o r u s F r a n c i s c u s D é o n i s i i , ged. te Roermond
3 Dec. 1764, werd horologiemaker en graveur. Deze stierf 70 jaar oud 5 April 1855
te Roermond, was gehuwd met A n n a B a r b a r a S e v e r i j n s in de Kapel in 't
Zand bij Roermond. Hun zoon J a n M i c h i e l , geb. 24 Nov. 1794, was zeer bekend
als graveur van cameeën en gesneden steenen, overleed als laatste van zijn naam
1 December 1859 te Roermond, oud 65 jaar. Er zijn nog verschillende kopergravures
van hem in omloop.
Over J.M. zie ook: I m m e r z e e l en T h i e m e -B e c k e r in voce.
van Beurden

[Dircksz, Oom Jacob]
DIRCKSZ (Oom Jacob), van 26 Jan. 1648 tot zijn dood (22 Oct. 1689) leeraar van
de doopsgezinde waterlandsche gemeente te Wormerveer, vanwaar hij ook afkomstig
was. Hij schreef eenige werken van stichtelijken aard, uitgegeven soms onder de
letters O.J.D. v. W.V., zooals Eenige Predicatien tot Boete.... (1673, herdr. Amst.
1697), De Christelijke Huisvader.... (Amst. 1677), Vijf predicatien.... (Amst., Hoorn

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 8

1678), Allegorisch- Historisch verhaal van het... Koningrijk Salem (Amst. 1683, met
ill. van J. Luiken); ook gedichten in C. S t a p e l 's Lusthof der Zielen.
Zie: v a n L a n g e r a a d e n d e B i e , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel.
in Ned. II, 502 v.; Catalogus v.d. Bibl. der Ver. Dpsgez. Gem. te Amsterdam (Amst.
1919), 240 v.; J.I. v a n D o o r n i n c k , Vermomde en naaml. schrijvers (Leid. 1883)
dl. I, kol. 445 v.
Knipscheer

[Dirckx, Franciscus]
DIRCKX (Franciscus), dominikaan van het klooster te Antwerpen, geb. 1686,
overleden
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1 Jan. 1736 te Rotterdam, trad op zeer jeugdigen leeftijd in de orde. Hij was lector
der filosofie en der schriftuur, toen hij in 1717 naar Rotterdam werd gezonden in de
statie de Steiger. Reeds het volgend jaar werd hij primarius of pastoor der statie.
Hij had met vele bezwaren te kampen, bijzonder wegens de nieuwe plakkaten tegen
de regulieren, 1731. Hij kon nochtans zijn kerk vergrooten en bracht vele
Jansenistgezinden tot de kerk terug. Pater Dirckx schreef een kronijk zijner statie
tot 1735, welke nog bewaard wordt.
Zie: Bijdragen bisdom Haarlem II. 346, V, 293, XVII, 220; Archief aartsb. Utrecht
I, 100, 314, 451, II, 155, X, 18.
Fruytier

[Dirksz, Pieter]
DIRKSZ (Pieter), vroeger pastoor te Nieuwe-Niedorp, in 1573 tot eersten predikant
aldaar beroepen. Hij was aanwezig in vele provinciale synoden, ook in de nationale
synode te Dordrecht 3-18 Juni 1578, afgevaardigd door de classis Alkmaar en
bezocht ook nog de noordhollandsche synode te Enkhuizen in April 1581 en te
Haarlem in Maart 1582. Toen in 1873 het 300-jarig bestaan van de kerkelijke
gemeente te N.-Niedorp herdacht werd, is ook deze geschiedenis weer opgehaald
(N. Rott. Court. 11 Dec. 1873).
Zie: v a n L a n g e r a a d e n d e B i e , Biogr. Woordenb. van Protest. Godgel.
in Ned. II, 503; F.L. R u t g e r s , Acta (Utr. 1889), 289, 315; R e i t s m a e n v a n
V e e n , Acta I, 16, 23-25, 28, 49, 55, 59 v., 65, 73, 81, 90, 117.
Knipscheer

[Dissel, Sijbrand van]
DISSEL (Sijbrand v a n ), geb. te Leiden 30 Oct. 1806, overl. te 's Gravenhage 18
Aug. 1878. Hij studeerde te Leiden in de godgeleerdheid en werd predikant te
Katwijk-Binnen 4 Jan. 1829. Na op 25 Nov. 1831 te zijn ‘losgemaakt’ liet hij zich 7
Mei 1832 weer inschrijven te Leiden, nu voor de studie in de letteren. In 1854 en
1855 was hij hulpprediker te Amsterdam, tot hij in Oct. 1855 naar Curaçao vertrok.
Van 1865-76 was hij predikant te Paramaribo. Als emeritus vertrok hij naar 's
Gravenhage. Zijn vrouw, M.E.M. v a n R a d e r s , stierf 20 Febr. 1907. Hij schreef:
Verkorte beschrijving en aeschiedenis der stad Leyden (1845); Historische bijdrage
betrekkelijk het ontwerp der maskerade.... 8 Febr. 1845, voorstellende den aftogt
van Floris V.... (Leyd. 1845); Intocht, belegering en inneming van 's Hertogenbosch....,
voor te stellen door de maskerade in Juni 1850 (Leyd. 1850); Curaçao, herinneringen
en schetsen (Leyd. 1857); De Herv., thans vereenigde gemeente van Curaçao in
Kerkhist. archief II (1859), 289-413, ook afzonderlijk (Amst. 1859); Eenige
bijzonderheden betreffende de Christ. Herv. Gem. te Paramaribo ('s Gravenh. 1877).
Anoniem verscheen o.m.: Beknopt zamenstel der Chr. beschouwende
godgeleerdheid naar het compendium van J. van Voorst (Leyd. 1837) en eenige
werken van stichtelijken aard en vertalingen.
Zie: v a n L a n g e r a a d e n d e B i e , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel.
in Ned. II, 504 v.; J.I. v a n D o o r n i n c k , Vermomde en Naaml. schrijvers II (Leid.
1885), 671, no. 4387; d e z ., Bibl. van Nederl. anonymen en pseudonymen ('s
Gravenh. Utr. 1870), kol. 240, no. 2318, kol. 473, no. 4550, kol. 576, no. 5555, kol.
625, no. 6001.
Knipscheer
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[Dobbelijns, Reinerus]
DOBBELIJNS (Reinerus), dominikaan, in het klooster getreden te 's Hertogenbosch
op 16-jarigen leeftijd 1611, overleed te Leiden 16 Febr. 1663. 1629 werd hij met de
andere paters uit zijn klooster verjaagd. 1634 verbleef hij te Stratum en doorkruiste
als missionaris de geheele Meierij. Daarna stond hij den pastoor van Venlo bij en
riep zijn kloosterbroeders, die uit Stratum en daarna ook
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uit Breda verjaagd waren, naar Venlo, 1637. Vervolgens vestigden zij zich te Gemert,
waar Dobbelijns 1643-46 het klooster als prior bestuurde. Later werd hij gekozen
tot prior van het klooster te Calcar. Toen de tijd van zijn prioraat was verstreken, is
hij gezonden naar de missiestatie der orde te Leiden, en niet te Utrecht, zooals bij
S c h u t j e s , Kerkgesch. bisd. 's Hertogenbosch III, 713, vermeld is.
Zie: G. M e i j e r , De predikheeren te 's Hertogenbosch 94, 102, 107, 181; Belgium
Dominicanum, 308; Bijdragen bisdom Haarlem III, 69.
Fruytier

[Dobbenz, Jan]
DOBBENZ (Jan), kartuizer, overl. omstr. 1473 op 10 Febr. Hij was geprofest monnik
van het kartuizerklooster Nieuwlicht buiten Utrecht. In zijn tijd bloeide hier de kunst
van het afschrijven en verluchten van boeken. Ook hij heeft in zijn cel de schrijfkunst
beoefend. In de utrechtsche universiteitsbibliotheek wordt nog een hs. bewaard,
afkomstig uit de librije van Nieuwlicht, dat door hem is vervaardigd, althans wat de
eerste 74 bladen betreft, nl.
o

no. 270. (Membr. 4 . 104 ff.) P r o s p e r P o m e r i u s , De vita contemplativa et
activa II. IIII (fol. 1-74); [J o a n n e s C a s s i a n u s ], Collationes quaedam patrum
(fol. 75-104a). Fol. 1-74 zijn door hem voltooid in 1468.
Zijn graf bevond zich in het klooster aan de westzijde van het groote claustrum.
Zie: Bijdr. en Med. Hist. Gen. Utr. (1886) IX, 237, 283, 355; Catal. codicum mss.
Bibl. Un. Rheno-Tr., I (1887), no. 270; K. M e i n s m a Middeleeuwsche Bibliotheken,
157; A.W. B y v a n c k , Utrechtsche miniaturen in Het Gildeboek, VI; A. H u l s h o f f ,
Uitgaven van de Boekerij van het Karthuizerklooster te Utrecht in de jaren 1466-1470
in Buch und Bucheinband, Aufsätze zum 60 Geburtstage von Hans Loubier (Leipzig
1923), p. 170-175.
Scholtens

[Docfa]
DOCFA, presbyter of pastoor te Oss in 712, in welk jaar Oss bezocht werd door St.
Willibrordus en bij welke gelegenheid bisschop Willibrord meerdere bezittingen
onder Osne (Oss) en Ereslach (Eersel) ten geschenke kreeg van twee frankische
edelen, Aengelbart en Werengaotis. De schenkingsbrief (zie M a r t é n e et D u r a n d ,
Vet. script. etc. collectio, 1726, tom. I pag. 19), opgesteld te Oss, gedateerd 1 Maart
712, werd geschreven en mede onderteekend door presbyter Docfa.
Zie: F.v. Z i n n i c q B e r g m a n , Het voormalig Hertogdom Brabant en W.C.
A c k e r s d i j c k , Nasporingen omtrent het landschap in vroeger eeuwen Taxandria
genoemd, pag. 103.
Cunen

[Dodé, Jean Mathias]
DODÉ (Jean Mathias), geb. te Thorn in 1765, overl. aldaar 6 Maart 1799, zoon van
J o a n n e s M a t h i a s en M a r i a A n n a C a t h a r i n a T e r f o t h , was notaris
en procureur bij de rechtbank van Thorn 1790-93, maakte zich in zijn betrekking
aan afpersingen tegenover den minderjarigen F r a n c i s c u s E m m a n u e l
F r i s c h e (vgl. artikel J.J. Frische) en diens broeders en zusters schuldig, en werd
daarom in zijn ambt geschorst. Onder het fransche bewind werd hij 25 floréal an V
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(14 Mei 1797) commissaire du Directoire Exécutif près le canton de Maeseyck; hij
nam ijverig aandeel in het vestigen van de nieuwe orde van zaken, zooals bleek
o.a. uit den verkoop van het meubilair der abdij Thorn, waartoe hij door de centrale
administratie was gelast. Zijn haat jegens de abdis van Thorn met haar kapittel was
zeer groot en heeft den val en het lot der abdij, beslist door de fransche wet
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van 5 frimaire au VI (25 Nov. 1797), verhaast; hij belette de abdis, met haar kapittel,
dat toen te Steele in het land van Essen was overgebracht, om hun goederen te
verbergen of te redden en zette de bewindhebbers der bataafsche republiek aan,
om de bredasche goederen en inkomsten, de hoofdbron van haar bestaan, te
requestreeren. Ook de hoogschout der abdis, Jacobus Norbertus van der Schoor
(zie artikel), had veel van hem te lijden. Volgens wijlen rijksarchivaris Flament was
Dodé een type voor een historischen roman en een drama. Hij werd, terwijl hij met
zijn gezin aan tafel zat, door het raam zijner woning te Thorn doodgeschoten, zonder
dat ooit de moordenaar werd ontdekt.
Hij was gehuwd met A n t o n e t t a E l i s a b e t h M o e r s (geb. 27 Maart 1769,
overl. 8 Juli 1827), dochter van A n t o n i u s R e n e r u s M. en E l i s a b e t h
Everarda Jacoby.
Zie: J o s . H a b e t s e n A.J.A. F l a m e n t , De archieven der voormalige rijksabdij
Thorn II, inleiding XVIII-XIX, verder 395, 397, 569-596, 607, 612, 621-622, 646-647,
679-680; Maasgouw (1883) 922, (1885) 1050, (1906), 53, (1927) 21.
Verzijl

[Doeckesz, Dirck]
DOECKESZ (Dirck), geb. in Friesland, terechtgesteld te Leeuwarden einde Sept.
1570. Nadat hij bij de komst van Alva uit het land was gevlucht kwam hij op de vloot
der Watergeuzen. In den zomer 1570 werd hij door de Oostfriezen gevangen
genomen en op 13 Sept. 1570 in Emden verhoord. Hij schijnt spoedig daarna
vrijgelaten te zijn, want bij een landgang in Friesland werd hij einde Sept. 1570 door
de Spanjaarden gevangen genomen en naar Leeuwarden gebracht. Hier bekende
hij ook schuldig te zijn aan manslag. Bij vonnis van het Hof van Friesland van 27
Sept. 1570 werd hij tot den strop veroordeeld, met verbeurdverklaring zijner
goederen.
Zie: Rijksarchief van Friesland, Crimineel Sententieboek van den Hove van
Friesland (1557-1580), fol. 156vo; F r a n z , Ostfriesland und die Niederlande, 164;
H a g e d o r n , Ostrieslands Handel, 255; Staatsarchief te Dusseldorf, Nederrheinische
Westfal. Kreisarchiv X, 62, vol. II, fol. 25.
Vogels

[Doedens, Heilko of Ailko, Aeyelko]
DOEDENS (Heilko of Ailko, Aeyelko), geb. te Pekela, overl. te Blijham 29 Maart
1777. Hij studeerde te Groningen in de godgeleerdheid en werd predikant te Blijham
in 1724. Toen Doedens op 10 Sept. 1739 een kerkeraadsbesluit had uitgelokt waarbij
het houden van ‘oefeningen’ in de gemeente werd verboden, was Blijham in rep en
roer. Ook Wilhelmus Schortinghuis (zie dl. V, kol. 697-700) kwam tegen dat besluit
met nadruk op. Later werd aan de ‘oefenaars’ op hun aanvrage toestemming verleend
door den kerkeraad, zoodat er feitelijk twee gemeenten waren. Dit beteekende
zooveel als een schijnbare onderwerping van de oefenaars aan den kerkeraad. Na
vele vergaderingen van de classen en de synode werd in Mei 1741 een middenweg
gevonden, waarin Doedens berustte.
Zie: v a n L a n g e r a a d e n d e B i e , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel.
in Ned. II, 508 v.
Knipscheer
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[Doedes, Dirk]
DOEDES (Dirk), geb. te Utrecht in 1785, overl. te Ingen 31 Dec. 1863. Hij studeerde
in de godgeleerdheid te Utrecht en werd 29 Sept. 1805 predikant te Puiflijk en
Leeuwen, 7 Sept. 1806 te Ingen. Hij schreef: Nauwkeurig en onpartijdig onderzoek
naar het personeel bestaan van den Heiligen Geest (Utr. 1844); Leerrede ter
nagedachtenis van J. van Ommeren B. Tz, onderwijzer te Ingen
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(Tiel 1849), en enkele andere werken van stichtelijken aard.
Zie: v a n L a n g e r a a d e n d e B i e , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel.
in Ned. II, 509 v.
Knipscheer

[Doedijns, Willem]
DOEDIJNS (Willem) of D o u d i j n s , historieschilder, geb. 31 Dec. 1630 te 's
Gravenhage als zoon van een haagsch burgemeester, leerling van A l e x a n d e r
P e t i t , ging voor 1650 naar Italië, waar hij twaalf jaren bleef (in Rome was zijn
bentnaam Diomedes) en keerde omstr. 1661 naar den Haag terug. Hier stierf hij in
1697, als een hooggezien schilder en een gefortuneerd man. In 1698 werd zijn huis
en nalatenschap met vele kunstschatten verkocht. Van zijn beroemdheid in dien tijd
getuigt het gedicht van zijn stadgenoot S a m u e l S y l v i u s , Uitvaart van den Heer
Wilhem Doedijns, aartsschilder dezer eeuw (planodruk K n u t t e l , Pamfletcat. nr.
14363, Gedigten 1729 II, 101). Onder zijn schilderijen, vooral plafondstukken, is het
meest bekend het Oordeel van Salomo in het Stadhuis van 's Gravenhage, zijn
teekeningen uit Italië werden door Jan Bisschop geëtst. Zijn naam is ook verbonden
met de stichting van een schildersacademie in den Haag.
Zie: K.L. in T h i e m e -B e c k e r , Künstlerlexikon IX (1913) i.v.
Kossmann

[Doenrade, Maarten van]
DOENRADE (Maarten v a n ), geb. te Doenrade, onder Oirsbeek, overl. in 1532, hij
behoorde niet tot de adellijke familie van dien naam; hij bekleedde van 1498-1528
het ambt van voogd in de heerlijkheden Gangelt en Millen. Uit arme ouders geboren,
zou hij in zijn jeugd gelijk paus Sixtus V, de varkens gehoed hebben. Ook was hij
zonder opvoeding en onderwijs opgegroeid; hij kon noch lezen noch schrijven en
had in latere jaren zijn naam leeren teekenen. In weerwil dezer gebreken klom hij,
door zijn natuurlijke gaven alleen, tot hooge betrekkingen op. Hij wordt in de
handvesten kapitein, armiger en edelman genoemd. Het leengoed Roer, onder de
gemeente Jabeek gelegen, dat hij gekocht had, was zijn gewoon verblijf. Ook kocht
hij de hoeve Herinck te Schinveld en in 1526 den molen van Brommelen onder
Gangelt K r i t z r a e d , pastoor van Gangelt, citeert in zijn ongedrukte kroniek van
Gangelt een gedeelte van Maarten's testament, waarbij Chijs van Neerbeek, Jan
van Printhagen en Geurt van Roer als getuigen verschijnen. Hij werd te Gangelt,
alwaar hij een huis bezat, ter aarde besteld. Zijn dochter huwde zekeren H e r m a n
S c h a e p en deze werd erfgenaam der hoeve den Herinck te Schinveld, waarmede
hij in 1539 en 1550 werd beleend. Geurt van Roer erfde van zijn kant het huis Roer.
Zie: J o s . H a b e t s , De leenen van Valkenburg II, in Publ. de la soc. hist. et arch.
dans le duché de Limbourg (1885), 133-134, 141.
Verzijl

[Doensz, Steven]
DOENSZ (Steven), of S t e v e n D o e n s s e n v a n G r o e n e n d i j c k , zoon van
D o e n W i l l e m s z en van G e e r t r u y d J a n s z .; geb. te Gouda 3 Oct. 1574,
overl. aldaar 24 Juli 1649. Toen Wybrand van Warwijck als admiraal van de vloot
der vereenigde O.-I.C. op 20 Maart 1602 voor Bantam verscheen, wist deze te
bewerken, dat de facteur aldaar een vaste, steenen ‘logie’ zou mogen bouwen,
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waarin Fr. Wittert tot president werd aangesteld, met Steven Doensz als
onderkoopman (20 Aug. 1603), die tevens tot boekhouder en comptabel ambtenaar
benoemd werd. Tot opperkoopman bevorderd, was hij in 1607 hoofd der factorij te
Grissee, van waar hij met de gezanten der compagnie Solt en l'Hermite naar
Soerabaja trok om de medewerking
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van den vorst te verkrijgen in den strijd tegen de Portugeezen. De machtige radjah
liet zich door Doensz c.s. de toezegging ontwringen voor één jaar zijn onderdanen
de vaart op de portugeesche stapelplaats Malacca te verbieden. In 1609 voer hij
naar Nederland, maar keerde spoedig naar Java terug. Daar werd hij tot raad van
Indië benoemd (1611). De eerste G.-G., Pieter Both, nam tot groot nadeel van onze
bantamsche belangen den bekwamen Doensz mee naar de Molukken, de
voorloopige residentie onzer landvoogden, zoolang de Compagnie een eigen centraal
punt ter uitoefening van haar gezag miste. Vandaar werd hij als vertegenwoordiger
der O.-I.C. naar Djambi gezonden, waar een factorij werd opgericht, ten einde den
peperhandel te kunnen uitbreiden en tegelijk minder afhankelijk van de
goedgunstigheid van Bantam te worden. Vervolgens deed hij met Hendrik Brouwer
en A. van den Broeck een tocht naar Japara (Juli 1615). Daar was de bouw van
een steenen loge toegestaan, tegen welke vergunning de strandregenten allerlei
bezwaren hadden opgeworpen en als tegen-concessie hooge eischen stelden,
waarop de onzen niet wilden ingaan. In 1616 is hij voorgoed gerepatrieerd. Zijn
geboortestad koos hem tot raad (1619), schepen (1622) en burgemeester (1623).
Hij huwde (2 Dec. 1618) met A n n a d e L a n g e , geb. 31 Maart 1594, overl. 24
Juli 1652, dochter van P i e t e r C o r n e l i s z . en van A d r i a n a L e e n d e r t s d r .
M e y s . Zijn wapen vertoont in goud een zwarte keper met drie groen gestengelde,
roode vijfbladerige rozen.
Zie: v a n D e v e n t e r , Gesch. der Nederl. op Java (Haarlem z.j.); d e J o n g e ,
Opkomst v.h. ned. gezag IV; v a n R h e d e v.d. K l o o t , De G.'s-G.... enz. van N.I.
('s Gravenh. 1891).
Bartelds

[Doesburg, Johannes (1)]
DOESBURG (Johannes) (1), geb. te Utrecht 23 Mei 1647, overl. te Rotterdam 12
Juni 1711. Zijn ouders waren J o h a n n e s D o e s b u r g en A l e t t a V e r m e e r .
Hij studeerde te Utrecht in de godgeleerdheid en werd predikant te Varik 27 Dec.
1668, te Beesd 7 Aug. 1670, te Jaarsveld in 1672, te Kampen in Mei 1674, te
Rotterdam (als eerste negende predikant) 2 Jan. 1678. In dl. I van à Brakel's
Redelijke godsdienst (zie dl. IV, kol. 281-283) schreef hij een gedicht: Eerfgraf van....
W. à Brakel. Hij was gehuwd met E l i s a b e t h P e c o c k , dochter van W i l l e m
P e c o c k en S a r a S e u l e i j n . Zijn jongere broeder W y n a n d u s D o e s b u r g
was tegelijk met hem predikant te Rotterdam van 1691-94. Toen deze in
laatstgenoemd jaar stierf hield hij een lijkrede: Het zalig afsterven van Wijn.
Doesburg.... (Rott. 1694). Voorts schreef hij: De rouwe van gansch Juda.... op het
overdroevig afsterven van zijn Maj. Willem III, koning van Engeland... (Rott. 1702);
Des levens kortheid en des menschen ijdelheid.... bij het overlijden van Ludolphus
de With, pred. te Rotterdam (Rott. 1704); Moet gevende opwekkinge Davids aan
Salomon (Amst. [1701?]) bij de bevestiging van zijn zoon Johannes Doesburg (2).
Hij is bevestigd te Rotterdam door F r . R i d d e r u s , wiens preek is uitgegeven:
Voorbeeldt van een waar predikant.... (Rott. 1678). Een lijkrede op hem hielden A.
T i e l e , Israëls rouwbedrift.... (Rott. 1711) en D a n . l e R o y , Elia van Elisa ontrukt
en weggenomen.... (Rott. 1711).
Zie: v a n L a n g e r a a d en d e B i e , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel.
in Ned. II, 518-520; Kerkelijk Handboek (1907) Bijl., 118, 153, 155, (1908) Bijl., 132,
153, (1909) Bijl., 129, (1910) Bijl., 158.
Knipscheer

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 8

404

[Doesburg, Johannes (2)]
DOESBURG (Johannes) (2), zoon van den voorgaande, overl. te 's Gravenhage 9
Maart 1735. Hij werd predikant te Sassenheim in 1701, te Zaandijk in 1708, te
Naarden in 1714, te 's Gravenhage in 1718. Hij schreef: Lijkpredicatie op Wolferdus
Bernardus Blanken.... ('s Gravenh. 1729); L u d o v i c u s T i m o n P i e l a t hield
een lijkrede op hem: Het recht betaamlijk gedrag en de heerlijke belooning van een
geestelijken dienstknecht of huisbezorger... ('s Gravenh. 1735).
Zie: v a n L a n g e r a a d e n d e B i e , Biogr. Woordenboek van Prot. Godgel.
in Ned. II, 519; Kerkelijk Handboek (1907) Bijl., 118, 155, (1908) Bijl., 132, 153.
Knipscheer

[Doitsma, Jacobus]
DOITSMA (Jacobus), geb. te Hoorn 20 Aug. 1708, overl. te Dantumawoude 20
Sept. 1773. Hij werd predikant te Etershem en Schardam 29 April 1731, te Zwolle
3 Nov. 1737; emeritus 12 Nov. 1770. Te Zwolle had hij veel te doen met Ant. van
der Os (zie dl. V, kol. 408 v.), zijn ambtgenoot met den kerkeraad in strijd, door de
overheid gehandhaafd. Hij was gehuwd eerst 2 April 1731 met A l e t t a d e V i c q
(geb. te Hoorn 10 Nov. 1699, overl. te Zwolle 3 Juli 1751), dochter van G e r a r d
d e V i c q en A g a t h a v a n N e c k ; daarna te Dalfsen 10 Aug. 1752 met S a r a
S u s a n n a R o l d a n u s , overl. te Zwolle in Aug. 1763. Hij schreef: Brief aan....
Joan van den Honert T.H. fil.... over de zaak van Antonius van der Os.... (Zwolle
1754); Brief aan.... Jan Jacob Schultens.... ter regtvaardiging van zijn gedrag in het
behandel en van de zaak van Ant. van der Os.... (Zwolle 1755). Zie over deze zaak
ook: A. L y p h e r t , Nadere aanmerkingen.... behelzende de handelingen die de drie
oudste predikanten D. de Gimmer, Jac. Doitsma en W. van Zutphen teyen den
schrijver gepleegt hebben.... (Zwolle 1754) en Wederlegging van het geschrift....
Verantwoording van den kerkeraad in Zwolle.... (Zwolle 1754).
Zie: v a n L a n g e r a a d e n d e B i e , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel.
in Ned. II, 521-523; L. K n a p p e r t , Gesch. der Ned. Herv. Kerk II (Amst. 1912),
88-92.
Knipscheer

[Dokkum, Wycher van]
DOKKUM (Wycher v a n ), geb. in Friesland. Wanneer hij op de vloot der
Watergeuzen kwam, is onbekend. Hij was later kapitein. Op 22 Febr. 1571 neemt
hij met Entens, Ruychaver en Vliechop deel aan een landing op Ameland, maar
den volgenden dag worden de Watergeuzen er weer door de Spanjaarden verjaagd;
hij ontkwam ternauwernood door de vlucht. Foppe Annesz. was zijn luitenant.
Waarschijnlijk was hij 1 April 1572 bij de inneming van den Briel.
Zie: F r a n z , Ostfriesland und die Niederlande, 188, 227; v a n V l o t e n , Nederl.
Volksopstand (1858) I, 195, 328: v a n G r o n i n g e n , Gesch. der Watergeuzen,
358.
Vogels

[Dokkumburg, Sjoerd Pietersz. van]
DOKKUMBURG (Sjoerd Pietersz. v a n ), doopsgezind leeraar te Berlikum, in 1731
te Heerenveen en Knijpe, in 1735 te Enkhuizen (en Venhuizen), en nog te
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West-Zaandam. P i e t e r v a n D o k k u m b u r g (zie: Doopsgezinde Bijdragen
1898, 16) was zijn zoon. Hij schreef behalve een gedicht op W. W y n a l d a 's
predikatie (zie: Catalogus [titel hier onder] blz. 83): Verhandelingen over wijsgeerige
onderwerpen. De wederleggende godgeleerdheid. Het stelzel van de Godgeleerdheid
(afschrift einde 18de eeuw); Eenvoudige vraagen en stellingen ten grondslage van
verder onderwijs voor doopelingen (Westzaandam, z.j.); Eenige artykelen van de
leere der waarheid die naar de godzaligheid is.... (Haarl. 1743); De gebeden van
Jezus Christus, neevens zijne onderwijzende beveelen
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daar over aan zijne discipelen gegeven.... (Haerl. 1745).
Zie: v a n L a n g e r a a d e n d e B i e , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel.
in Ned. II, 523 v.; Catalogus der werken over de Doopsgez. en hunne gesch....
(Amst. 1919), 221, 262, 264.
Knipscheer

[Dolder, Vincent van]
DOLDER (Vincent v a n ), geb. te Utrecht in 1758, overl. te IJselmonde 17 Juli 1825.
Zijn ouders waren A n t h o n i e v a n D o l d e r en M a r g a r e t h a v a n E m d e .
Hij studeerde te Utrecht in de godgeleerdheid en werd predikant te Sleewijk 9 Sept.
1781, te Puttershoek 29 Juni 1783, te IJselmonde 14 Sept. 1788. Hij schreef:
Vruchten der eenzaamheid (Rott. 1809); Leerredenen op het hervormingsfeest
(Rott. 1818).
Zie: v a n L a n g e r a a d e n d e B i e , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel.
in Ned. II, 524; Kerkelijk Handboek (1907) Bijl., 150, 167.
Knipscheer

[Domburch]
DOMBURCH (geslacht). Dit geslacht, dat reeds uit de dertiende eeuw dagteekent,
kwam in Zeeland tot groot aanzien. Zoo wordt een K l a a s v a n D. in 1400 baljuw
van Middelburg en is hij of een naamgenoot van 1407-20 clerc, d.i. secretaris dier
stad. Leden van dit geslacht komen voor als burgemeesters der zeeuwsche
hoofdstad, als baljuwen van Brouwershaven, Ierseke, Reimerswaal en Domburg.
Hun naam komt ook voor onder de quartiermeesters van Middelburg. Bij de inneming
van de stad Vlissingen door die van Sluis kwam een W o u t e r v.D. om het leven
(16 Mei 1485). Zijn zoons waren J a c o b en P a n c r a s . De laatste, die in Zoutelande
gevestigd bleef, had, blijkens de in 1906 ontdekte fraaie grafzerk op het kerkhof
aldaar, twee dochters C a t h a r i n a en C o r n e l i a (gest. 1509). Van het aanzien
dezer familie getuigt ook de verwantschap door aanhuwelijking met de geslachten
van Borssele, van Brigdamme, Ruichrok van de Werve, van Wissekerke, van
Schengen, Schenck van Nydeggen e.a.
Ook behoorden er enkelen van hen tot den geestelijken stand. Zoo werd een
H e n d r i k v.D. penitentiarius van paus Urbanus VI (1378-89) te Rome, blijkens de
stadsrekening van Middelburg uit het jaar 1380, waarbij hem geldelijke steun voor
de reis derwaarts verleend werd.
Onjuist is de bewering, dat destad van dien naam op Walcheren aan leden van
het geslacht Domburch of Dumborch zou behoord hebben. Ze is tot 1453 een vrije,
d.i. grafelijke stad gebleven.
Zie: K e s t e l o o , Domburg in woord en beeld (Middelb. 1913); S m a l l e g a n g e ,
Cronyk van Zeeland (Middelb. 1696); W. t e W a t e r en J.v. G r y p s k e r k e , Het
hoog adelyk en adelryk Zeelant (Middelb. 1761); L a n t s h e e r , Zelandia illustrata
(Middelb. 1879).
Bartelds

[Domburch, Jacob van]
DOMBURCH (Jacob v a n ), heer van Aagtekerke, St. Janskerke, Oostrum en
Spraelandt, overl. 1553, zoon van A d r i a a n v.D. en C h r i s t o f f e l i n a v a n
B o r s s e l e n . Hij is wel het lid van het geslacht geweest, die in macht en aanzien
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het toppunt bereikte. Hij was zeer met aardsche goederen gezegend en bezat een
aandeel in verschillende ambachten van het eiland Walcheren, o.a. behoorde
Aagtekerke hem zoo goed als geheel toe. Te Middelburg stond zijn vorstelijke woning
aan de Groote Markt bij de Gortstraat voorzien van torens, steenen borstweringen
en schietgaten (in 1831 afgebroken). Maar Jacob, heer van Aagtekerke en St.
Janskerke, burgemeester van Middelburg, was een zoo overmoedig en onhandelbaar
ingezetene, dat hij in 1500 wegens zeker misdrijf, dat de maat had doen overloopen,
uit de stad verbannen werd. Slechts na levering
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van honderdduizend steenen ten behoeve van den stadsmuur werd hem vergund
derwaarts terug te keeren. Hij kocht echter de steenboete af met 15 pond Vlaamsch.
Bij de inhuldiging van den nieuwen landsheer Karel V (14 Mei 1515) werd hij, toen
weer burgemeester en reeds ridder van Jeruzalem, tot ridder geslagen. Dit belette
intusschen niet, dat wederom een hevig verzet ontstond tegen zijn willekeurige
regeering. Men hoorde hem beschuldigen van wederrechtelijke inbezitneming van
onbeheerde nalatenschappen, bevoordeeling van engelsche kooplieden ten koste
van de stedelijke belangen, van omkooping, verraad van ambtsgeheimen en
knevelarijen. Het vuur werd hem zoo na aan de schenen gelegd, dat hij ten slotte
Zeeland den rug toekeerde om zich in Opper-Gelre te vestigen, waar hij later
stadhouder en rentmeester van hertog Karel van Gelder in het Overkwartier
geworden is, blijkens een akkoord van 21 October 1531 tusschen Oirlo en Venray
(thans nog in het archief van Venray), waarin hij genoemd wordt Jacob van
Dumborch, ridder, heer tot Sent Agatha en Sent Johanneskerken.
Hij werd belast om de ketters in het Overkwartier op te sporen en te vervolgen;
kreeg de heerlijkheden Oostrum en Spraelandt in tocht van Jan II van Eijll, heer van
die plaatsen en Geijsteren, en werd daarmede 27 September 1532 beleend. In de
eerste helft van 1534 was hij als hertogelijke raad mede belast met het
getuigenverhoor over het betwiste huwelijk tusschen Dirk Schenck van Nydeggen,
heer van Bleijenbeek, en Aleid Custers. Wegens zijn slechte administratie, hij was
over de 4000 gulden schuldig gebleven, en zijn vrij tyranniek optreden als stadhouder,
viel hij in ongenade bij den Hertog, die de heerlijkheden Oostrum en Spraelandt tot
zich trok en daarmede 20 Juli 1535 Aert van den Gruythuys (vgl. artikel) beleende.
Hij huwde driemaal: 1e D o r o t h e a v a n S c h e n g e n , 2e A g n i e t a
R u i c h r o c k v a n d e W e r v e , 3e E l i s a b e t h S c h e n c k v a n N y d e g g e n
(overl. 11 Dec. 1551), dochter van Otto, heer van Walbeck en weduwe van Otto
van Bylandt, heer van Well (vgl. dl. IV, kol. 371). Uit het tweede huwelijk sproot een
dochter M a r i a , erfgename van het huis de Werve (overl. te Geysteren 25 Aug.
1561), welke met Jan II van Eyll, heer van Oostrum, Spraelandt en Geijsteren (overl.
in 1545) huwde. Hun grafsteen bevindt zich in de kerk te Geijsteren.
Zie: M.J. J a n s s e n , Historie der aloude heerlijkheidt Spraelandt-Oostrum in
Publ. de la soc. hist. et arch. dans le duché de Limbourg (1896-97), 32-36; H. d e
l'E s c a i l l e , Les fiefs du haut quartier de la Gueldre (1326-1598) in hetzelfde (1894),
147; d e z ., Genealogie van Eijll in hetzelfde (1896-97), 341-342; J o s . H a b e t s ,
Geschiedenis van het bisdom Roermond II, 9; W. v a n G o u t h o e v e n , D'Oude
Chronycke ende Historien van Holland (Dordrecht 1620), 98; M. S m a l l e g a n g e ,
Cronyk van Zeeland (1696), 477; W. t e W a t e r en J. v a n G r i j p s k e r k e , Het
hoog adelijk en adelrijk Zeeland (1761), 142 e.v.; L a n t s h e e r , Zelandia illustrata
I (1879), 254; H.M. K e s t e l o o , Domburg in woord en beeld (1913), 6; Ned.
kasteelen en hun historie III (1915), 1 en v.; Buiten (1912), 579, (1923), 93; J.H.
V e r n h o u t , Wapens van Zeeuwsche geslachten in eene Limburgsche dorpskerk
in het Archief, uitgegeven door het Zeeuwsch genootschap der wetenschappen
(1926), 15-18; H. F e r b e r , Geschichte der Familie Schenck van Nydeggen;
Mededeelingen van M.J. Janssen, pastoor van Meerlo d.d. 19 Dec. 1927.
Bartelds, Verzijl
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[Domburch, Jan van]
DOMBURCH (Jan v a n ), gest. te Middelburg 1445. Toen Philips de Goede, hertog
van Bourgondië, naar Zeeland gereisd was om daar van stad tot stad de vierschaar
te spannen en ook te Middelburg kwam, werd hij overstelpt met klachten over heer
Jan van Domburch, die zich niet ontzag allerlei daden van geweld te plegen en zelfs
van moord en doodslag beticht werd. Op bevel des Graven werd hij op het
Gravensteen gevangen gezet. Hij wist echter te ontsnappen en een schuilplaats te
vinden in de kerk van het Minderbroederklooster, waar hij zich van krijgs- en
mondvoorraad liet voorzien, ten einde een formeele belegering te kunnen weerstaan.
Doch het aloude middeleeuwsche asylrecht, den kerken eigen, weerhield den
landsheer van een beschieting; hij stelde zich met een omsingeling tevreden. Na
drie dagen zou heer Jan zich reeds overgegegeven hebben, als zijn zuster, een
non, hem daarvan niet afgehouden had. Volgens het verhaal van een ooggetuige,
Olivier de la Marche (1426-1501), page, later edelman in het gevolg van hertog
Philips en bekend geschiedschrijver, zou zij hem meermalen toegeroepen hebben,
dat hij liever al strijdende den dood moest zoeken dan zijn huis de schande aandoen
dat een zijner leden onder beulshanden moest vallen. Nochtans gaf hij zich ten
slotte over, waarna hij in het openbaar op het marktplein onthoofd werd. Aan de
smeekbeden van genoemde zuster gehoor gevend, die zich zoo dapper geweerd
had om de eer van haar geslacht op te houden, werd haar genadiglijk vergund het
lijk haars broers in gewijde aarde te doen begraven.
Zie: O l i v i e r d e l a M a r c h e , Mémoires depuis l'an 1435 jusques en 1475....
etc. I, 1562; W a g e n a a r , Vad. Historie IV, 21; L a n t s h e e r -N a g t g l a s -F o k k e r ,
Zelandia illustrata I (Middelb. 1866-1885); K e s t e l o o , Domburg in woord en beeld
(Middelb. 1912); S m a l l e g a n g e , Cronyk v. Zeeland (Middelb. 1696).
Bartelds

[Dominici, Abraham]
DOMINICI (Abraham), door G. B r a n d t A b r a h a m D o m i n i c u s F e e n s t r a
genoemd, in het begin van de 17de eeuw predikant te Tjerkgaast, sedert omstr.
1613 te Heerenveen; overl. in 1634 of 1635. Ook hij onderteekende in 1619 de
‘canones van Dordt’, hoewel hij daarna schreef: Fondamenten of gronden der
eenigheit en vreede tusschen de Christenen, of: van de kenteekenen waerdoor men
de noodtsaekelijke van d'onnoodtsaekelijke dingen in 't stuk van Religie kan
onderscheiden, welk geschrift hij aan Barlaeus (dl. II, kol. 67-70) ter lezing gaf, die
het met ingenomenheid inzag. ‘Hij schreef ook een Historie van de gevangkenis
der heeren van Oldenbarnevelt, de Groot en Hoogerbeets..., welker lot en ellende
hij in 1500 latijnsche versregels betreurde’ (Brandt). Maar deze werken zijn niet
gedrukt. Zijn voorbeeld is een uit vele en noopt mede tot herziening van de
beteekenis van de vele onderteekeningen in zijn tijd.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel. in Ned.
III, 27 v.; Kerkelijk Handboek (1911), bijl., 157, 187; G. B r a n d t , Hist. der Reform.
IV (Rott. 1704),24.
Knipscheer

[Dominicus, Theodorus]
DOMINICUS (Theodorus), geb. te Amsterdam 16 Aug. 1652, overl. aldaar 26 Maart
1713. Hij studeerde te Jena in de godgeleerdheid en werd luthersch predikant te
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Hoorn in 1677, te Leiden in Maart 1680, te Amsterdam 24 Oct. 1683. Zijn komst te
Amsterdam gaf veel beroering; zelfs hadden zijn ambtgenooten H. V o s en J.
Colerus (zie dl. VII, kol. 310) geweigerd zijn beroepsbrief te onderteekenen. Vrienden
van Dominicus gaven uit: Een pertinent verhael van al 't geen
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dat voor 't beroep, van 't beroep selfs en na 't beroep gepasseert is van den nieuwe
beroepene lutersche predikant binnen Amsterdam (24 Oct. 1683 tot begin Febr.
1684) (Leyd. 1684) en: Historisch verhaal van den beklaegelijken opstand, sedert
eenige jaaren in de gemeente toegedaan de Augsburgsche confessie in dese stede
ontstaan (Amst. 1690). Ook verscheidene schotschriften, hekeldichten en spotprenten
met reproductiën en beschrijvingen werden verspreid. Zie hierover G. v a n R i j n ,
Luthersche kerktwisten te Amsterdam in Jaarboek der Vereen. voor Nederl. Luth.
Kerkgesch. (Amst. 1911), 55-66; B.H. E m p z y c h o f f en J.E. M e y e r hielden een
lijkrede op hem. Die van den laatstgenoemde verscheen als: Lijk-, treur- en
troostpredicatie op Th. Dominicus.... (Amst. 1703). Als jongeling legde hij 24 Oct.
1668 den eersten steen voor de vierde kolom van de nieuwe luthersche kerk (zie:
Het verheugd Amstels Lutherdom.... in 't jaar 1771, blz. 6).
Zie: v a n L a n g e r a a d e n d e B i e , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel.
in Ned. II, 525-527; J. L o o s j e s , Gesch. der luth. Kerk in de Nederl. ('s Gravenh.
1921), 136-145, 164, 169; d e z ., Naamlijst van predikanten.... der luth. Kerk in Ned.
('s Gravenh. 1925), 63; vooral het artikel van G. van Rijn in bovengenoemd jaarboek.
Knipscheer

[Domselaer, Tobias van]
DOMSELAER (Tobias v a n ) woonde in de tweede helft der zeventiende eeuw te
Amsterdam, waar hij zich vooral bekend heeft gemaakt als voorstander van het
tooneel en regent van den schouwburg, welk ambt hij niet minder dan tweeen-twintig
jaren lang heeft bekleed. Daardoor was hij ook nauw bevriend met den tooneeldichter
J a n V o s , die met hem in de schouwburgdirectie zat en aan wien hij stellig
historische gegevens aan de hand deed voor zijn tooneelstukken. In 1654 werd hij
regent van den schouwburg; met Vos heeft hij tot diens dood in 1667 samengewerkt.
Ook daarna bleef hij regent; als zoodanig gaf hij in 1670 een Beschrijving der
sieraden van 't tooneel uit, die de vertooningen geeft, die V o s bij B o n t i u s '
Belegeringh ende ontsettingh der stadt Leyden in 1660 en volgende jaren had
gegeven. In dezen tijd was Domselaer ook betrokken bij den tooneelstrijd, die door
en om Dr. L o d e w i j k M e y e r ontbrandde. Domselaer was een tegenstander van
het classicisme van Meyer en stond als schouwburgregent tegenover hem: in 1669
hielp hij dan ook mede om Meyer's aanhangers uit de schouwburgdirectie te
verwijderen. In 1677 kwam een reorganisatie daarvan tot stand, zoodat de regenten
voortaan om de drie jaar zouden aftreden: vandaar, dat Domselaer in 1679 aftrad.
Maar in 1680 werd hij weer herbenoemd. Daarna hooren wij niet meer van hem; hij
zal kort daarna zijn gestorven. Intusschen is Domselaer het meest bekend gebleven
door zijn studiën over de geschiedenis van Amsterdam. Het resultaat is te vinden
in de Beschrijvinge van Amsterdam, haar eerste oorspronk.... tot 1665. Met 120 afb.
o

(Amst. 1665; 4 ). Dit boek wordt gewoonlijk naar Domselaer genoemd, hoewel ook
anderen eraan medewerkten. Het ‘Nodigh Bericht Aan den Lezer’ is geteekend door
Domselaer, zoodat hij wel de redacteur van het boek zal zijn geweest. Blijkens den
inhoud bewerkte hij zelf bovendien het tweede boek, dat de geschiedenis der heeren
van Amstel en van Amstelland beschrijft tot 1323, het eerste deel van het derde
boek, de geschiedenis van Amsterdam tot 1482, het derde deel daarvan, de
ontwikkeling der stad van 1585 tot 1665, terwijl hij bovendien medewerkte aan het
zesde boek (met Dapper, P.C.H. en L.v.A.), dat de politieke
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geschiedenis van Amsterdam geeft van 1323 tot 1665. A r n o l d u s M o n t a n u s
schreef het eerste boek over de eerste bewoners van Amstelland, I s a a c
C o m m e l i n het tweede deel van het derde boek, de ontwikkeling van Amsterdam
van 1482 tot 1585, en het vierde boek, de beschrijving der gebouwen, D a p p e r
eindelijk het vijfde boek, de beschrijving der regeering. Als geheel is Domselaer een
nog altijd zeer bruikbare en leerzame historische beschrijving van Amsterdam in
den tijd van de Witt. Over deze laatste periode in het algemeen schreef hij zijn Het
o

ontroerde Nederland (Amst. 1674-1676, 2 dln. 8 ).
Zie: N i j h o f f , Bibliographie der Nederlandsche plaatsbeschrijvingen, in voce;
t e W i n k e l , Ontwikkelingsgang der Nederlandsche Letterkunde II, 454, 463, III,
23, 38, 48 W o r p , Gesch. van den Amst. schouwbur 82, 84, 88 vlg., 124, 128 vlg.,
138, 164, 167.
Brugmans

[Donckers, Rognerus Henricus]
DON(C)KERS (Rognerus Henricus), ged. 6 Oct. 1788 te 's Hertogenbosch, overl.
aldaar 5 Febr. 1830, zoon van J o h a n n e s L e o n a r d u s D. en van A n n a
M a r i a J o s e p h a S i t s k o o r n , studeerde tot 1807 aan het gymnasium zijner
geboortestad en werd 29 Oct. 1808 toegelaten als student te Duisburg en
promoveerde 15 Mei 1812 op proefschrift tot doctor in de genees-, heel- en
verloskunde. Hij vestigde zich als geneesheer te Helmond in 1813 en later te 's
Hertogenbosch. Vooral op de oogheelkunde legde hij zich toe. In 1826 werd hem
door den burgemeester van Helmond, van wege Z.M. Koning Willem I, een gouden
medaille uitgereikt ter belooning voor zijn belangeloozen ijver tot bevordering van
de koepokinenting in het jaar 1823. Begin 1827 vertrok hij naar zijn geboorteplaats,
waar hij drie jaren later plotseling overleed. Dr. Donkers was 5 Febr. 1813 te Helmond
gehuwd met A n n a H e n r i e t t a L e o p o l d i n a C a t h a r i n a S c h w a l b a c h
(geb. 29 Maart 1794 te Duisburg, overl. 5 Dec. 1862 te Helmond). Uit dit huwelijk
werden geboren: M a t t h e u s P h i l i p p u s , geb. 18 Febr. 1817 te Helmond, overl.
26 Juni 1857 te 's Hertogenbosch; Johannes Laurentius Franciscus (zie kol. 412);
Franciscus Johannes Regnerus (zie kol. 411); C a r o l u s H e n r i c u s R e g n e r u s ,
geb. 5 Maart 1823 te Helmond, overl. 21 April 1871 te 's Hertogenbosch; A n n a
C h r i s t i n a L e o p o l d i n a , geb. 13 October 1826 te Helmond, overl. 25 Mei 1898
te 's Hertogenbosch, gehuwd 31 Mei 1855 te 's Hertogenbosch met A l b . G.F.A.
M o s m a n s ; Henricus Regnerus (zie kol. 411).
Zie: J. H e e r e n , Biogr. Wdb. van Helmond 82-83.
Heeren

[Dongen, Adrianus van]
DONGEN (Adrianus v a n ), 30 Aug. 1754 geboren in den Hout (gem. Oosterhout),
overl. 27 Nov. 1826 te Hoeven. Voor de wijsbegeerte volgde hij de lessen aan de
hoogeschool van Leuven 1773-75; ging 17 Oct. 1775 naar het seminarie te
Antwerpen, werd er priester gewijd 19 Dec. 1778. Hij werd uitgekozen om in het
openbaar te verdedigen theses De Sacramento Poenitentiae, 11 Aug. 1779. Pastoor
Verlegh van de kerk in de Nieuwstraat te Breda verlangde hem als kapelaan,
waarvoor hij van de Nederl. regeering toelating verkreeg 24 Oct. 1781. Na Verlegh's
dood werd van Dongen 25 Aug.1795 tot pastoor dier kerk benoemd. De H. Stoel
benoemde hem 22 Maart 1803 tot apostolisch vicaris over het Nederlandsch gedeelte
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(dekenaten Breda en Bergen op Zoom) van het opgeheven bisdom Antwerpen. Hij
bleef pastoor te Breda tot April 1817 en vestigde zich toen op het buitengoed
Bovendonk te Hoeven, dat was ingericht tot seminarie. Een groote zorg van zijn
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bewind schijnt te zijn geweest de organisatie van het beheer der parochiekerken,
want bijna in elk parochiaal archief vindt men een reglement voor een kerkbestuur,
dat door hem is goedgekeurd. Ook het college van regenten, dat sinds 1648 binnen
Breda de katholieke gemeente had bestuurd, werd door hem opgeheven, toen hij
30 April 1817 hier drie parochiën oprichtte. Kardinaal Frankenberg vond bij van
Dongen een gastvrij tehuis in Sept. 1802 en stierf 11 Juni 1804 op diens pastorie.
Naast dezen doorluchtigen balling wilde ook van Dongen begraven worden in de
kerk van Rijsbergen, waar een eenvoudige grafzerk de herinnering bewaart aan
den grondlegger van het bisdom Breda. Bij zijn overlijden werd bij J.A. Oukoop te
Breda een latijnsche levensschets gedrukt, op een folio-blad in twee kolommen. De
mandementen door hem bij den aanvang der veertigdaagsche vasten elk jaar
uitgevaardigd, zijn opgenomen in d. I der Collectio epistolarum pastoralium vicariotus
Bredani, bl. 6-117.
Juten

[Dongen, Dionys van]
DONGEN (Dionys v a n ), ged. te Dordrecht 7 Sept. 1747, overl. te Rotterdam 21
Mei 1819. Hij was de zoon van P i e t e r v a n D o n g e n en G e e r t r u y P a l d o n k .
Hij was tweemalen gehuwd, althans toen hij 21 Oct. 1770 te Rotterdam met M a r i a
v a n B o n g e n uit Wageningen in het huwelijk trad, heette hij weduwnaar. In 1771
vertrok hij met zijn familie naar Rotterdam, waar hij tot zijn dood bleef wonen. De
schilderkunst werd hem eerst onderwezen door zijn vader, die huisschilder was,
daarna door J. Xavery te 's Gravenhage, wiens schildertrant hij steeds volgde. Ook
copieerde hij veel oude meesters, zoodat zijn werk soms voor de origineelen werd
aangezien.
Zie: I m m e r z e e l , I, 188; W u r z b a c h , I. 413; T h i e m e -B e c k e r , IX, 440.
van Dalen

[Dongen, Johannes Henricus van]
DONGEN (Johannes Henricus v a n ), ged. te Dordrecht 5 Sept. 1766, overl. aldaar
ongehuwd 17 Juni 1789, was de zoon van J a c o b u s v a n D o n g e n en A n n a
M a r i a T h e r e s i a C r e m e r s . De vader was van 1785-87 thesaurier der
reparatiën te Dordrecht. Na den dood zijner vrouw, 24 Dec. 1767, hertrouwde hij
22 Oct. 1769 met A d r i a n a d e H a a s . Hij schijnt zijn zoon een harde opvoeding
gegeven te hebben; althans deze verliet het ouderlijke huis en zijn geboorteplaats
en bracht twee jaren elders door, waarna hij op aandrang van een zijner vrienden
naar Dordrecht terugkeerde, ten einde zich met zijn vader te verzoenen, maar weinig
dagen na zijn wederkomst overleed hij. Zijn vriend I J s b r a n d v a n H a m e l s v e l d
o

gaf van hem uit: Mijn tijdwinst (Amst. 1789-1791) 3 dln. 8 met platen.
Zie: K o b u s e n d e R i v e c o u r t i.v.
van Dalen

[Dongen, Willem van]
DONGEN (Willem v a n ), natuurlijke zoon van Willem van Duvenvoorde (dl. I, kol.
775) bij G e e r t r u i v a n d e r P o e l e , werd door zijn vader eerst beleend met de
heerlijkheid Dongen, en toen deze werd geschonken aan zijn zwager Roelof van
Dalem (kol. 359) kreeg hij het kasteel Strijen onder Oosterhout met de daaraan
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verbonden rechten; voortaan noemt hij zich W i l l e m v a n O o s t e r h o u t . In 1342
was hij reeds ridder, maakte den veldtocht mee naar Friesland en schijnt in den
slag bij Staveren (27 Sept. 1345) in krijgsgevangenschap te zijn geraakt, terwijl de
mare van zijn sneuvelen onder zijn bloedverwanten werd geloofd.
Uit zijn huwelijk met M a r g a r e t h a v a n B o u c h o u t had hij geen kinderen.
Een natuurlijke zoon J a c o b v a n D o n g e n ontving
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in 1404 van den graaf van Holland het beheer over de heerlijkheid Zwaluwe voor
zijn neef Willem van Dalem, den zoon van Sofia van Salmen.
Zie: J o s . C u v e l i e r , Les origines de la fortune de la maison d' Orange- Nassau
bl. 38 en de daar aangehaalde bronnen.
Juten

[Donius, Bartholomeus]
DONIUS (Bartholomeus), geb. te de Rijp, overl. te Rotterdam 28 Juli 1667. Hij
studeerde in de godgeleerdheid te Utrecht en werd predikant te Diemen in 1651, te
Bleiswijk in 1653, te Delfshaven 20 Aug. 1656 als 1ste tweede predikant, te
Rotterdam 24 Juli 1661. Hij schreef: Rijper kleppende brandklok, ofte opwekkende
onderrigtinge..... 14 Jan. 1654 (Rott. 1655), een preek door hem gehouden op
verzoek van de ‘ontstelde gemeente van de Ryp’ na den brand op 6 en 7 Jan. 1654.
Zie: v a n L a n g e r a a d e n d e B i e , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel.
in Ned. II, 529; B u r g e r s d i j k e n N i e r m a n s , Nederland in Woord en Beeld
(Leid. 1924), 265.
Knipscheer

[Donk, Adriaan Hubertus van der]
DONK (Adriaan Hubertus v a n d e r ), geb. te Breda in Febr. 1691, overl. te
Geertruidenberg 10 Sept. 1770. Hij studeerde te Leiden in de godgeleerdheid en
werd predikant te Gilze en Rijen 23 Aug. 1716, te Geertruidenberg 1 Juni 1738;
emeritus in 1762. Hij schreef: Het heilig dienstwerk.... (Dordr. 1740); Gedenkwaardige
benaauwtheden en verlossingen.... 11 Juni 1749 (Breda 1749).
Zie: v a n L a n g e r a a d e n d e B i e , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel.
in Ned. II, 529 v.
Knipscheer

[Donkers, Franciscus Johannes Regnerus]
DONKERS (Franciscus Johannes Regnerus), geb. 3 Febr. 1821 te Helmond, overl.
17 Aug. 1877 te Venlo, zoon van Dr. R.H. Don(c)kers (die voorgaat, zie kol. 409)
en van A n n a H.L.C. S c h w a l b a c h , legde zich reeds vroeg toe op het
beeldhouwen. Op 19-jarigen leeftijd vervaardigde hij in miniatuur de St. Janskerk
van 's Hertogenbosch in mahoniehout en vereerde deze aan koning Willem I, nadat
Z.M. incognito dit kunststuk ten huize zijner moeder te 's Hertogenbosch bezichtigd
had. Door toedoen van den Koning kwam Donkers op de Academie voor Beeldende
Kunsten te Antwerpen, maakte na het voltooien zijner studiën een kunstreis door
België en Duitschland en vestigde zich te 's Hertogenbosch. In 1849 werd hij aldaar
benoemd aan de school voor Beeldende Kunsten, doch bedankte reeds spoedig.
Enkele zijner bekendste werken zijn het standbeeld van Karel van Brimeu, graaf
van Megen, op de begraafplaats aldaar (1853); standbeeld van Theodoor van
Thulden in het stadhuis te 's Hertogenbosch (1854); gedenkteeken voor vice-admiraal
J.C. Rijk op de begraafplaats Eik en Duinen te 's Gravenhage (1856). Met zijn broer
Henricus (die volgt) behaalde hij een medaille ter beantwoording eener prijsvraag
betreffende het restauratieplan van de St. Janskerk te 's Hertogenbosch. In 1859
zei Donkers zijn kunstenaarsloopbaan vaarwel en werd benoemd tot opzichter 1e
klas bij de Staatsspoorwegen te Venlo, wat hij bleef tot aan zijn dood. Hij was gehuwd
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met Q u i r i n a K o l f s c h o t e n (geb. te Uithuizen 16 Juni 1833, overl. 8 Mei 1899
te Utrecht), waaruit zes kinderen geboren werden.
Zie: Taxandria XV, 141 e.v.
Heeren

[Donkers, Henricus Regnerus]
DONKERS (Henricus Regnerus), geb. te 's Hertogenbosch 24 April 1827, overl. 20
Maart 1891 te Roermond,zoon van Dr. R.H. Donckers (kol.409) en van A.H.L.C.
S c h w a l b a c h , studeerde tot 1848 te Helmond onder leiding van zijn heerbroer
Jan (die volgt) en stelde zich daarna onder leiding van
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zijn broer Frans (die voorafgaat). In 1856 viel het plan der restauratie van de St.
Janskerk, waaraan hij met zijn broer gewerkt had, de bekroning ten deel en werd
hen van wege het Provinciaal Genootschap van K. en W. in Noord-Brabant een
zilveren medaille en ƒ 2000 uitgereikt. Na met zijn broer nog verschillende
kunstwerken te hebben voltooid, nam hij 1 September 1862 de benoeming aan tot
directeur der gasfabriek te Helmond. In 1868 werd hij tevens benoemd tot
gemeente-architect en daarna gaf hij gedurende eenige jaren onderwijs aan de
gemeentelijke teekenschool. Den 19en September 1876 werd hij benoemd tot
directeur der gemeente-gasfabriek te Roermond, waar hij bleef tot zijn dood. Enkele
zijner voornaamste beeldhouwwerken zijn: ‘Neerlands toekomst’ (1870) vereerd
aan H.M. Koningin Sophie; ‘De Reisgeleide’ (1870), geplaatst op het ‘Huis ten
Bosch’; ‘Pomona en Vertumnus’ (1873), geplaatst op ‘Het Loo’.
Donkers huwde 1859 te Driel met W i l h e l m i n a K o l f s c h o t e n (geb. 26 Juni
1839 te Zandeveer, prov. Groningen, overl. 5 Jan. 1889 te Roermond). Hieruit
werden vijf kinderen geboren w.o. J o h a n n e s J a c . F r a n c . (25 Jan. 1867 te
Helmond) sinds 1901 inspecteur der gemeente-gasfabriek en waterleiding te
Enschede, en F r a n c i s c u s J o h a n n e s M a r i a J o s e p h u s (1 Sept. 1870
te Helmond), directeur der gasfabriek te Beverwijk tot 1926, die een uitgebreide
stamboom zijner familie heeft samengesteld, waaruit de meeste van bovenstaande
gegevens zijn geput.
Zie: Taxandria XV, 141 e.v.
Heeren

[Donkers, Johannes Laurentius Franciscus]
DONKERS (Johannes Laurentius Franciscus), geb. 10 December 1818 te Helmond,
overl. 23 Febr. 1887 te Dennenburg, zoon van Dr. R.H. Donckers (kol. 409) en van
A.H.L.C. S c h w a l b a c h , studeerde aan het seminarie te Haaren en St.
Michielsgestel, alwaar hij 18 Jan. 1843 priester gewijd werd. In Maart d.a.v. werd
hij benoemd tot assistent te Riethoven en 1 Jan. 1844 tot rector aan de latijnsche
school te Helmond. Den 10en Maart 1855 werd hij tevens benoemd tot archivaris
der gemeente Helmond en kreeg van den minister opdracht een onderzoek in te
stellen naar de spelling der namen van de plaatsen van Peel- en Kempenland.
Omstreeks dienzelfden tijd vertaalde hij uit het Fransch enkele godsdienstige werken
o

o.m. Jezus aan het kruis, van pater J.P. d e S a i n t J u r e S.J. (in 12 ) en Meditatiën
o

over het Leven en de mysteriën van den H.J. Christus (4 deelen in 12 ). In Juli 1868
werd hij benoemd tot pastoor te Duizel en in Maart 1877 te Dennenburg, waar hij
begraven werd. Zijn geschilderd jeugdportret door J. van Goor is in het bezit van
den heer Frans Donkers Hz. te Beverwijk, thans te Brussel. Een ander portret, op
meer gevorderden leeftijd, in het gemeente-museum te Helmond.
Zie: S c h u t j e s , Gesch. van het Bisdom's Hertogenbosch III, 511, IV, 142; J.
H e e r e n , Biogr. Wdb. van Helmond, 82.
Heeren

[Donteclock, Reynier (1)]
DONTECLOCK (Reynier, Regnerus of Reginaldus) (1) of D o n t e k l o k , door
Coornhert eens ‘D o n d e r c l o c k ’ genoemd, geb. te Yperen omstr. 1545, overl. na
1611 (?) te Delft (?). Hij had, om zijn afkomst den bijnaam: ‘de Vlaminck’ en wellicht:
Hyperius. Er wordt gezegd dat hij behoord heeft tot de pastoors of vicarissen van
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de Sint Pieters- of Maerlandsche kerk te Brielle, die ‘van 't geloove zijn afgeweken’.
Ook een aanteekening (uit later jaren echter) in het archief van de roomsch-katholieke
kerk te Brielle maakt daar melding van (zie: C. V e l t e n a a r , Het
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kerkelijk leven der Geref. in Den Briel [Amst., 1915] blz. 13). H. d e J a g e r evenwel
verklaart dat hem daarvan niets is gebleken (Arch. v. Ned. Kerkgesch. VII [1898]
blz. 3). Op 3 April 1570 is hij als student ingeschreven te Heidelberg. Uit een
aanteekening boven een lijst van predikanten te Hoogkarspel (zie daarover in dit
deel onder Christophorus Fabricius) zou men haast opmaken, dat hij aldaar predikant
is geweest. Er staat echter, naar wij meenen, alleen dat hij er in het openbaar ‘onder
't cruis’ gepredikt heeft. Toch had hij te Hoogkarspel min of meer een vaste
woonplaats, omdat het archief te Delft vermeldt, dat hij te Delft van Hoogkarspel uit
is beroepen in Jan. 1577 en gekomen 27 Aug. 1577. In 1590 is hij te Delft om
onbekende redenen ontslagen, waarna hij te Leiden is ingeschreven als student in
de medicijnen. Reeds in 1591 echter werd hij predikant te Voorschoten, in 1592 Le
Brielle, waar hij wegens ernstige ziekten eindelijk op zijn verzoek 6 April 1604 voor
twee jaren werd ontslagen om te Brielle rector te kunnen worden van de latijnsche
school. In 1605 woonde hij reeds weer te Delft, waar hij tot in 1611 of 1612 nog
eenige geschriften heeft uitgegeven. In zijn optreden was hij niet heftig, maar aan
zijn vroegere uitspraken tegen Calvijn en Beza ten aanzien van de groote
vraagstukken van die dagen is hij niet altoos getrouw gebleven. Toch heeft hij in de
toenmalige geschillen een invloedrijke plaats gehad. Hij streed tegen Coornhert
naast Arnold Cornelisz. Crusius (zie dl. IV, kol. 480-484), ook tegen Herman Herberts
(zie dl. VII, kol. 560). Zijn geschriften, samen met Crusius tegen Coornhert
uitgegeven, behoeven wij niet meer te noemen (zie t.a.p.). Tegen Calvijn en Beza
schreven deze beide delftsche vrienden: Antwoort op eenige argumenten Bese
ende Calvini uijt het tractaet van de praedestinatie over het 9de Cap. Rom. getrocken.
R e i t s m a (t.a.p.) zegt: ‘Het geschrift schijnt nooit gedrukt te zijn, maar het feit
alleen, dat door beide predikanten pogingen zijn aangewend tegen het op de spits
drijven van de praedestinatieleer, wijst er op, dat er meer gematigde mannen onder
de gereformeerden waren’. De franeker hoogleeraar Martinus Lydius droeg aan
Arminius (zie dl. I, kol. 170) op, om Beza tegen de beide schrijvers te verdedigen.
Maar dat de laatstgenoemden ‘Beza's decretum horribile trachtten te verzachten
door Gods raadsbesluit tot verdoemenis nà den val te stellen (wat niet voor
dogmatische preciesheid doch wel - wat meer waard is - voor hun gemoed getuigde)
had Arminius' instemming’ (K n a p p e r t , t.a.p.).
Voorts schreef hij: Antwoordt op een boecxken van de Predestinatie ofte
Verkiezinghe Gods, eertijds ghedruckt onder den name van Sebastiaan Castellion
(Delft 1607); Proeve des Goud-Catechismij.... (Delft, z.j.); Tsamen-spreekinghe.
Van de vertaelde Theses ofte Disputatien, de eene Franc. Gomari, de andere Jac.
Arminii aenghaende de Goddelicke Predestinatie (Delft 1609), weldra twee malen
herdrukt; Antwoorde op een seker Schrift eens Onbekenden, 't onrechte geintituleert:
Christelicke ende ernstighe Vermaninghe tot vrede aen R. Donteclock over sijne 't
Samensprekinghe etc..... (Delft 1609); Een grondich onderrecht uit Godts Heilighe
Woort vande Predestinatie of de Eeuwige Verkiesinghe Godts in dese tijden zeer
noodich.... (Leid. 1611); Bedenckinghe op de verantwoordinge D. Vorstii (zie dl. III,
kol. 1342-1344), ghedaen ende uijtghegheven over de Propositie der E.E. Heeren
Curateuren, vande Universiteyt ende Burghemeesteren der Stadt Leyden: aengaende
zijn beroepinge tot de professie
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der H. Theologie in de voorsz. Stadt. Tot waerschouwinghe, soo van de voorsz.
E.E. Heeren, als van de Ghemeene Kercken (Delft 1611); Overlegginghe vande
Oorsaecken der schadelicker Twist in de Kercken van Hollant en West-vrieslant
opgeresen. Ende eerst van de Kerckelicke Ordinantie ofte Regieringhe int ghemeijn.
Toegeschreven de E.E. Magistraten en de Regierders der Stadt Delft.. (Delft 1612).
Eindelijk vermeldt J.I. v a n D o o r n i n c k in zijn Biblioth. v. Ned. Anonymen en
Pseudonymen ('s Gravenh.-Utr. 1870): De Kerckenordeninghen der gheref. nederl.
kercken in de vier nation. synoden.... ghearresteert.... (waarschijnlijk uitgegeven
door en met voorrede van R. Donteclock (Delft 1612); Ondersoeck des onghehoorden
Middels, onlancx versiert ende wtghegheven van D.V. Coornhert, tot mindering der
secten ende partijschappen.... (door R. Donteclock) (Delft 1582); Oordeel ende
Censure der Hooch ghel. ende wijt verm. Mannen Fr. Junij, Lucae Trelcatij ende Fr.
Gomari.... over de doolinghen van Cornelis Wiggersz.... (waarschijnlijk uitgeg. door
R. Donteclock [Delft 1612]; Christelicke overdenckinghe van de veelvoudighe
heerlijckheijdt ende heerlijck-makinghe des eenighen Gods in der Drie-eenicheijt....
Door Mathias Martinius. Ende nu uijt der Lat. tale.... overgeset. Door R.D.
[Donteclock?] (Amst. 1612).
Zie: v a n L a n g e r a a d e n d e B i e , Biogr. Woordenboek v. Prot. Godgel. in
Ned. II, 537-547; J.H. M a r o n i e r , Jacobus Arminius (Amst. 1905), 59 v.; V e e r i s
e n d e P a a u w , Vernieuwt kerkel. Alphabeth (Enkh. 1750), blz. 59, 60, 322
vermelden hem niet als predikant te Hoogkarspel. wel Regnerus Hyperius (zie
boven). Over het aandeel van Donteclock in den arbeid van de zuidhollandsche
synoden, en de haagsche synode van 1586 zie, behalve de registers op R e i t s m a
e n v a n V e e n , Acta II, III en VI, F.L. R u t g e r s , Acta (Utr. 1889), 525, 563 v.,
566 vv.
Knipscheer

[Donteclock, Reinerus (2)]
DONTECLOCK (Reinerus) (2), overl. te Poortugaal 1627, predikant te Hellevoetsluis
(?) en sedert 1619 te Poortugaal. Waarschijnlijk een neef van den voorgaande, met
wien hij eenige malen verward wordt.
Zie: v a n L a n g e r a a d e n d e B i e , Biogr. Woordenb. v. Prot. Godgel. in Ned.
II, 542, aant. 3; Kerkelijk Handboek (1907) Bijl., 123(?), 149.
Knipscheer

[Dooregeest, Engel Arendsz. van]
DOOREGEEST (Engel Arendsz. v a n ) of v a n D o r r e g e e s t , geb. te Dorregeest
bij Uitgeest 26 Dec. 1645, gest. te de Rijp 16 Aug. 1706. In 1665 werd hij beroepen
als leeraar bij de Doopsgezinden te de Rijp, waar hij tot zijn dood is gebleven. Hij
was een geleerd en schrander man en behoorde tot de gematigde zonisten. Zijn
aanleg was in de eerste plaats dogmatisch-paedagogisch en verder ook
polemisch-apologetisch. Dat blijkt uit zijn werken: Onderwijzinge in de Christelijke
o

leere na de belijdenissen der Doopsgezinden (Amst. 1692, 8 ); Brief aan den Heere
Fredericus Spanhemius, waarin de leere der Doopsgezinden nader uitgeleid en
verdeedigd werd. Dienende tot antwoord op het Tractaat genaamd: Historisch en
godgeleerd register der uitgelezendste verschillen van den godsdienst (Amst. 1693,
o
8 ; tweemaal herdr. in hetzelfde jaar; herdr. aldaar 1700; met een daarachter
gevoegden brief van H. S c h i j n , ook als afweer tegen S p a n h e i m , den zoon die
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ook de doopsgezinden had aangevallen. Spanheim werd verdedigd door H e n r i c u s
S e e v e n h u y s e n , predikant te de Rijp, tegen wien van Dooregeest weer het
volgende stuk uitgaf); Ver-
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deedigína van de Leere der Doopsgezinden, tot wederlegginge van de twee
o
Tractaaten tegen dezelve uitgegeven door H. Seevenhuisen (Amst. 1705, 8 ); Kort
o
onderwijs des Chrístelijken geloofs (Amst. 1697, 8 ; herdr. 1698, 1710, 1723, 1740),
dat dus blijkbaar bij het godsdienstonderwijs zeer veel is gebruikt; Verondwoordinge
voor de leere der Doopsgezinden, bestaande in verscheidene brieven aan Jan
o
Klaasz. van Grouw (Amst. 1704, 8 ). Met zijn ambtgenoot C.A. P o s j a g e r gaf van
Dooregeest uit het bekende boek: De Rijper zeepostil, bestaande in XXII Predicatien
toegepast op de zeevaart, tot onderwijzinge, vermaninge en vertroostinge in de
waare Godzaligheid, voor allerleye zeevaarende lieden, doch voornamelijk voor die
geenen, welken op de Haring en Walvisch vangst uitgaan.... Mitsgaders noch eene
korte beschrijvinge aangaande de opkomst van Holland, waarin in 't bysonder ook
gehandeld wordt van 't Eiland Schermer, Graft, Schermerhorn en de Rijp (Amst.
o
1699, 8 ; een deel daarvan is herdrukt als: Een kort Verhaal van eenige
merkwaardige Geschiedenissen in Holland.... waarin ook van 't Schermer Eyland
in Noord- Holland.... met de eerste opkomste en geleegentheit der Haring en
o
Walvisch vangst; (Amst. 1704, 8 )).
Zie: S c h i j n , Geschiedenis der Mennonieten, 87, 97, 100, 157 vlg., 548 vlg.,
577, 609, 630, 668; B l a u p o t t e n C a t e , Geschiedenis der Doopsgezinden in
Noord- Holland I, 293 vlg.; G l a s i u s , Godgeleerd Nederland I, 376 vlg.; v.
L a n g e r a a d e n d e B i e , Biogr. Woordenb. van Protest. Godgel. in Nederl. II,
548; N i j h o f f , Bibliographie van Noord- Ned. plaatsbeschrijvingen in voce.
Brugmans

[Doorenbos, Bernardus]
DOORENBOS (Bernardus) of D o o r e n b o s c h , geb. te Deersum 18 April 1811,
overl. te Peins 8 Jan. 1871. Zijn ouders waren J a n D o o r e n b o s en M a r t h a
L i e f s t i n g . Hij studeerde te Groningen en promoveerde 10 Oct. 1838 op het
proefschrift De amore omnem omnino Dei virtutem continente (Gron. 1838). Hij
werd predikant te Peins en Zweins en bleef hier tot zijn dood. In Waarheid in Liefde
schreef hij menig artikel, o.a. Johannes de Dooper en Jezus in betrekking tot de
zinnelijke dingen met elkander vergeleken. Afzonderlijk verscheen nog: De hoogste
beschaving, weldadigheid en godsdienst. Christelijke studiën (Leeuw. 1863).
Zie: v a n L a n g e r a a d e n d e B i e , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel.
in Ned. II, 550 v.; Kerkelijk Handboek (1911) Bijl., 179; T.A. R o m e i n , Naamlijst
der predikanten.... van Friesland (Leeuw. 1886), 248; S.D. v a n V e e n , Aanvullingen
en verbeteringen daarop (Leeuw. 1892), 29.
Knipscheer

[Doorn, Paulus Willem van]
DOORN (Paulus Willem v a n ), geb. te Utrecht in 1809, overl. te Hal 19 Mei 1842.
Hij studeerde te Utrecht in de godgeleerdheid en werd predikant te Hal 13 April
1834. Een lijkrede op hem hield J. W i l d s c h u t . Na zijn dood is uitgegeven
Nagelatene leerredenen van P.W. van Doorn (Zierikzee 1843) waarin een voorrrede
van J.H. D u m a n s , predikant te Zierikzee, en een lijkrede van van Doorn op P.
A t t e n d o o r n d'A l l e m a n d .
Zie: v a n L a n g e r a a d e n d e B i e , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel.
in Ned. II, 551 v.; Kerkelíjk Handboek (1903) Bijl., 120, 130, (1909) Bijl. 156.
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Knipscheer

[Doornbosch, Bernardus]
DOORNBOSCH (Bernardus), leeraar bij de Doopsgezinde gemeente te Wormerveer
van 16 Sept. 1769-27 Febr. 1780. Hij woonde daarna te Overveen en huwde - hij
was al weduwnaar - met M a r i a v a n L o t t u m , geb. en wonende
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te Deventer. Hij schreef: Godgeleerde en zedekundige proeven (Zutfen 1784).
Zie: v a n L a n g e r a a d e n d e B i e , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel.
in Ned. II, 552.
Knipscheer

[Doornbosch, Herm.]
DOORNBOSCH (Herm.). De bibliotheek der Doopsgez. Gemeente te Amsterdam
bezit in handschrift van hem: Thesaurus theologicus of verzameling van schetsen
van leerredenen, gepredikt door de voornaamste leeraren onder de doopsgezinden
en remonstranten te Haarlem in 1759-1764, tien deelen, en De Christen leerraar,
of verzameling van opstellen, tweede deel.
Zie: Catalogus van de bibliotheek (bovengenoemd) (Amst. 1916), 246.
Knipscheer

[Doorne, Jacobus Johannes van]
DOORNE (Jacobus Johannes v a n ), geb. te Amsterdam in April 1750, overl. te
Kampen 18 Jan. 1804. Hij studeerde te Leiden en werd predikant te Castricum en
Heemskerk 16 Aug. 1772, te Elburg 4 Oct. 1778, te Edam 19 Maart 1780, te Kampen
5 Mei 1782. Hij schreef een lijkrede, een gedicht: De droefheid der Kampenaren
wegens het verlies van.... Johan Martin van der Upwich (1786) en: De Eigenschappen
van eenen Volksbestierder en de plichtmaatige onderdaanigheid der burgeren....
voorgesteld op den keurdag 12 Jan. 1785 (Campen 1785). Deze ‘keurpredikatie’
gaf hij uit omdat er vooral bij sommige heeren van de ridderschap, leden van de
Staten van Overijsel, groote ontstemming over was opgerezen. Doch toen er geen
bijzondere beschuldiging werd ingebracht bleef de zaak verder rusten.
Zie: v a n L a n g e r a a d e n d e B i e , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel.
in Ned. II, 553 v.
Knipscheer

[Doornik, Mr. David]
DOORNIK (Mr. David), geb. te Amsterdam 13 Nov. 1658, aldaar overl. 12 Oct. 1702.
Hij werd als student te Leiden ingeschreven 26 Sept. 1678, waarna hij promoveerde
in de beide rechten, 31 Aug. 1680, op een dissertatie De modis acquirendi et amittenti
usufructum, die hij o.a. aan zijn beschermer Mr. Hendrik Brouwer, raad der stad
Leiden, opdroeg. Hij werd de opvolger zijns vaders als notaris te Amsterdam en
werd tevens toegelaten als advocaat voor den Ed. gerechte dier stad. Sedert 1701
was hij ‘lieutenant’ der burgerij. Hij woonde op 't Cingel bij de Jan Rodepoortstoren.
27 Mei 1681 huwde hij te Amsterdam met zijn nicht M a r i a A d r i a n a v a n
R a v e s t e y n (1662-1726), dochter van J o h a n n e s (1616-81), ordinaris
stadsdrukker, uitgever en courantier te Amsterdam, en van diens tweede vrouw
L u c i a K o e r b a g h (1629-72), zuster van Adriaan (zie dl. VII, kol. 719) en sedert
1658 weduwe van den lakenkooper Jacob Blauwenhelm van de Heerengracht.
Deze Johannes v. Ravesteyn was de zoon van Johannes Aertsz. (overl. vóór 1639)
en van Maria v.d. Spyck. Maria Adriana schonk hem zeven kinderen, w.o. Johan
(1), die volgt, L u c i a E l i s a b e t h geh. met Pierre le Maire, later met Willem van
Gogh, D a v i d , makelaar te Amsterdam (1696-1747), gehuwd met A.Chr. Cramer,
die kinderloos overleed, E l i s a b e t h geh. met Isaac Bronkhorst. De drie andere
stierven op zeer jeugdigen leeftijd.
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Zie voor hem en volgenden: v a n d e r C r a b , Het geslacht Marcus - Doornik
in Alg. Ned. Fam.bl. (1894), 130.
Bartelds

[Doornik, Frederik Hendrik]
DOORNIK (Frederik Hendrik), geb. te Amsterdam 25 Maart 1801, overl. te
Banjoemas 5 Aug. 1849, zoon van Dr. Jacob Elisa, die volgt, en van A n n a
M a g d a l e n a d'A r n a u d .
Hij werd in 1820 benoemd tot commies der 2e klasse ter Secretarie van Financiën
en Domei-
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nen in Ned.-Indië, 1822 commies 1e kl. ter gegenoemde Secretarie, 1823
hoofdcommies bij de Comptabiliteit, 1829 waarnemend secretaris der residentie
Bantam, alsmede secretaris der Commissie van Landbouw aldaar, 1830 secretaris
der residentie Preanger-Regentschappen, 1832 assistent-resident van Poerworedjo
(res. Bagelen), 1833 der bataviasche Ommelanden en president van den Landraad
aldaar, 1836 resident van Japara, 1837-43 van Pekalongan, 1843 met verlof naar
Nederland, 1845-46 resident van Kedoe en 1846-49 van Banjoemas. Hij was
voorzitter der Maatschappij van Weldadigheid en lid van het Bataviaasch
Genootschap van Kunsten en Wetenschappen.
Hij was te Batavia 10 Febr. 1828 gehuwd met J o h a n n a W i l h e l m i n a v a n
D o o r n i n c k (1812-75), dochter van M a r t i n u s , ass. resid. van Buitenzorg, en
van J a c o b a W i l h e l m i n a v o n G u t z l a f f B r e e m e r . Hieruit acht kinderen.
Zie: A.J.E. v a n d e r C r a b in Alg. Ned. Familieblad XI (1894), 223.
Regt

[Doornik, Dr. Jacob Elisa]
DOORNIK (Dr. Jacob Elisa), geb. te Leiden 17 Juni 1777, overl. te N.-Orleans
(U.S.A.) 3 Juni 1837, zoon van F r e d e r i k W o l p h e r t en van diens eerste vrouw
Henriëtte Elisabeth van Baerle.
Hij werd 5 April 1792 en nogmaals 16 Sept. 1793 te Leiden als student
ingeschreven en promoveerde aldaar 20 Juni 1797 tot doctor in de medicijnen op
Theses Medicae Inaugurales, die hij opdroeg aan zijn broeder Mr. J a n D o o r n i k .
Hij vestigde zich als geneesheer te Amsterdam, verwierf zich reeds spoedig een
uitgebreide praktijk, werd lid der Holl. Maatschappij van Kunsten en Wetenschappen
en van het Genootschap ter Bevordering der Heelkunde aldaar. Omstreeks 1810
vertrok hij, om de toen heerschende troebelen, naar N.O. Indië, vestigde zich te
Batavia, werd inspecteur-generaal der hospitalen aldaar, voor welk ambt hij evenwel
spoedig bedankte, en lid van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en
Wetenschappen. In de annalen van dit genootschap wordt zijn naam met eere
vermeld (zie: Gedenkboek hieronder). Wegens zijn Vrijmoedige gedachten moest
hij in 1827 Java verlaten; hij begaf zich toen naar Nieuw-Orleans en is daar
overleden.
Van hem bestaan de volgende werken: Aanmerkingen op het veronderstelde
vermogen der Koepokstof, om door derzelver Inenting den Mensch voor de
wezenlijke Menschenpokken te beveiligen (Amst., L. van Es. 1801); Verhandeling
over de Levenskragt, volgens Dynamische Grondbeginselen (Amst., L.v. Es. 1804);
De Herssenschedelleer van Gall, getoetst aan Natuurkunde en Wijsbegeerte; met
platen (Amst., Holtrop 1805); Verhandeling tot opheldering der bovennatuurkundige
beginselen van Kant's leer der krachten.
Verscheidene afzonderlijke deelen der natuurkunde werden door Doornik in
denzelfden geest als laatstgenoemd werk behandeld, welke stukken bijna alle in
v a n H e m e r t 's Magazijn voor de Kritische Wijsbegeerte geplaatst zijn. Bovendien
gaf hij in 1826 in het licht Vrijmoedige gedachten over Neerlands Indië en over de
regering van den Gouverneur-Generaal van der Capellen (Amst., C.G. Sulpke),
welk lijvig geschrift de oorzaak tot zijn verwijdering uit O. Indië werd. (Door een
onbekende werd in 1827 bij J.C. v. Kesteren te Amsterdam in het licht gegeven:
Korte Beschouwing van de Vrijm. Gedachten.... enz. door J.E. Doornik, Med. Doct.).
In het tijdschrift De Schouwburg plaatste Doornik een verhande
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ling over de afkomst van den mensch uit het geslacht der apen; de groningsche
hoogleeraar G. Bakker schreef op dit artikel een weerlegging.
Hij huwde tweemaal. Eerst te Amsterdam in 1798 of 1799 met A n n a
M a g d a l e n a d'A r n a u d , overl. te Batavia 19 April 1821, dochter van J a n e n
v a n M a g d a l e n a J a c o b a Y o u w . Daarna hertrouwde hij te Batavia 29 Mei
1822 met H e n r i ë t t e M a r i a d'O z y (1797-1877), later hertrouwd met
B a l t h a z a r K e m p e r , en dochter van R e i n i e r en van M a r i a P h i l i p p i n a
Meurs.
Uit het eerste huwelijk sproten vier kinderen, o.a. Frederik Hendrik, hiervoor; uit
het tweede huwelijk werd een zoon geboren, Dr. Jean Jacques Frederik Henry
Theodore Merkus Doornik, die volgt.
Een welgelijkend portret van hem, door I. Zink geschilderd, werd door W. van
Senus in koper gebracht.
Zie: T.H. d e r K i n d e r e n , Gedenkboek van het Batav. Genootsch. voor K. en
W. gedurende de eerste eeuw van zijn bestaan (1778-1878), 68, 75, 76, 256; Algem.
Konst- en Letterbode (1808) I, 210, 241; Algem. Nederl. Familieblad XI (1894), 179,
180.
Regt

[Doornik, Mr. Joan Adriaan]
DOORNIK (Mr. Joan Adriaan), geb. te Esch in N.-Br. 15 Juni 1768, ged. te Boxtel
17 Juni, overl. na 1823, zoon van F r a n ç o i s A d a m , ritmeester, en van
Elisabeth Geertruy Santvoort.
Hij werd 9 Aug. 1786 student te Leiden en promoveerde aldaar 5 Nov. 1790 tot
doctor in de beide rechten, na het verdedigen van Theses quaedam controversae.
Hij vestigde zich als advocaat te Leiden, vertrok omstr. 1796 naar O.-Indië, werd in
1798 ordinaris raadsheer in den Hoogen Raad van Justitie van N.I., in 1799
waterfiscaal, in 1802 advocaat-fiscaal bij voornoemd opperrechterlijk college, in
1809 lid van het College van Administratie over de Houtbosschen van het eiland
Java, 1810-15 landdrost van Pekalongan, 1815-23 resident van Japara en Djoewana.
Hij werd door koning Lodewijk met de Koninkl. Orde van de Unie begiftigd en
overleed vermoedelijk ongehuwd hier te lande.
Zie: Alg. Ned. Familieblad XI (1894), 135.
Regt

[Doornik, Mr. Johan (1)]
DOORNIK (Mr. Johan) (1), zoon van David, die voorgaat, geb. te Amsterdam 11
Mei 1684, overl. te Hardenberg 29 Jan. 1736. Hij werd 4 Juni 1702 als student in
de rechten te Leiden ingeschreven, waarna hij promoveerde tot doctor in de beide
rechten op het proefschrift De fidejussoribus. Hij koos de rechterlijke loopbaan en
was rechter te Hardenberg, waar hij overleed.
Op 12 Aug. 1710 huwde hij met H i l l e g o n d a M o l k e n b o u r , dochter van
J a n , scholtus van Hardenberg, en van C h r i s t i n a v a n C u y c k , en kleindochter
van H e n d r i k M., monster-commissaris en koopman te Zwolle, en van L e b u i n a
G r e v e n . Uit dit huwelijk sproten twee zoons, D a v i d , geb. 1711, geh. 1734 met
A l i d a A p i a r i u s , die hem een zoon Jan Gerard schonk (dl. IV, kol. 516).
Bartelds
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[Doornik, Johan (2)]
DOORNIK (Johan) (2), zoon van M i c h i e l , neef van David, die voorgaat, en van
E l i s a b e t h v a n T o n g e r e n , geb. te Amsterdam 22 Dec. 1693, overl. te
Gorinchem 3 Juli 1745. Hij werd als student in de godgeleerdheid en philosophie
te Leiden ingeschreven, in 1717 proponent te Amsterdam en deed nog hetzelfde
jaar zijn intrede
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als ned. herv. predikant te Oegstgeest. Op 28 Aug. 1735 vertrok hij naar Gorinchem,
waar hij algemeen geacht en bemind was en grooten naam als kanselredenaar
genoot.
Hij was 20 Juli 1723 geh. met A d r i a n a V i s s c h e r , geb. 1703, eenige dochter
van A d a m , emir. pred. te Noordwijkerhout, en van M a r g a r e t h a L a u r e n t i u s ,
dochter van Mr. J a n , adv. voor den hove van Holland, en van L i d i a F r a n s d r .
van Bleyswijck. Uit dit huwelijk sproten tien kinderen, w.o. Mr. M i c h i e l (1725-65),
kanunnik in het kapittel van St. Jan te Utrecht; F r a n ç o i s A d a m (1728-1774),
ritmeester in dienst onzer republiek, geh. met M.L. v a n R u e l o (gest. 1756) en
later met E l i s a b e t h G e e r t r u y S a n t v o o r t , wed. van H e r m a n H u b e r t .
Uit François Adam's tweede huwelijk sproot een zoon Joan Adriaan, die voorgaat.
Bartelds

[Doornik, Petrus]
DOORNIK (Petrus) of D o o r n y k , geb. in 1600, overl. te Poortvliet 26 Febr. 1655,
ouders (tot heden) onbekend.
Hij studeerde sedert 21 Jan. 1619 te Leiden in de theologie. Proponent geworden
beriep men hem tot predikant te Oudenbosch, waar hij in April 1622 werd bevestigd.
Einde 1624 vertrok hij naar de gemeente Poortvliet. In 1640 trad hij onder zekere
voorwaarden in dienst der W.I. Comp. om de gemeenten in W.-Indië voort te helpen;
hij komt o.a. voor als predikant te Paraiba en keerde in 1643 weder huiswaarts.
Ondertusschen was hij nog aan zijn gemeente in Poortvliet verbonden gebleven,
waar de dienst door een adjunct (o.a. Ds. Abraham van der Heyden, later te
Aardenburg) en door naburige predikanten werd waargenomen. Nog circa twaalf
jaar is Doornik in dienst der gemeente P. gebleven, toen is hij daar overleden.
Zijn naam is in de kerkgeschiedenis in herinnering gebleven door een boekje in
o

4 : Den Half Gereformeerden Pastoor, ofte Waerachtige Copiën van sekere Brieven,
geschreven van Mattheus de Beyr, pastoor tot Halteren.... met de antwoorden hem
daerop toe ghezonden.... (M. de Beer, afkomstig uit het klooster van St. Michiel te
Antwerpen, maakte in de omgeving van Bergen op Zoom en op Tholen propaganda
voor de r. k. religie).
Zie: v a n L a n g e r a a d e n d e B i e , Biogr. Wdb. v. Prot. Godg. in Ned. II,
554, 555.
Regt

[Doornik, Mr. Willem Everhard]
DOORNIK (Mr. Willem Everhard), geb. te 's Gravenhage 28 Juli 1767, ged. Groote
Kerk 2 Aug., overl. na 1791, zoon van F r e d e r i k W o l p h e r t en van H e n r i ë t t e
Elisabeth van Baerle.
Hij werd 14 Sept. 1781 en andermaal 6 Sept. 1784 te Leiden als student
ingeschreven en promoveerde aldaar 5 Mei 1787 tot doctor in de beide rechten, na
verdediging van een dissertatie De crimine majestalis, die hij opdroeg aan zijn vader
en zijn oom Mr. P i e t e r V r o m a n s , raad en schepen van Leiden (later raadsheer
in het Hof van Holland, Zeeland en W. Friesland). Door bewindhebbers der O.I.
Comp. benoemd tot advocaat te Colombo, vertrok hij in Juli 1787 naar Ceylon, doch
repatrieerde reeds in het volgend jaar, na 27 Mei 1788 op zijn verzoek zijn ontslag
te hebben verkregen. Kort daarop begaf hij zich naar Frankrijk, emigreerde van daar
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in 1791 naar Engeland, waar hij in militairen dienst trad en vermoedelijk ook
overleden is.
Hij beschreef eenige zijner lotgevallen in een Memorandum of arts of the
unfortunate case by
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William Everhard Baron (1) van Doornik, late a lieutenant in the York Hussars.
Zie: Nieuwe Nederl. Jaarboeken (1789), 650; Alg. Ned. Familieblad XI (1894),
178.
Regt

[Doornik, Albertus van]
DOORNIK (Albertus v a n ), geb. te Zierikzee, priester, kapelaan te Spierdijk, overleed
als missionaris in Suriname 9 Nov. 1787.
Hij bood zich aan voor deze missie, die geheel verlaten was. Toen de aartspriester
een oproep deed, in 1755, waren slechts twee priesters bereid geweest om de
Katholieken, die aldaar geheel zonder geestelijke hulp waren, bij te staan. Toen
daarop de eerste zijn voornemen opgaf, kwam van Doornik in zijn plaats en vertrok
tezamen met A d r i a n u s K e r s t e n s . Zij kwamen 17 Oct. 1786 te Paramaribo
aan. Hun ijver werd zeer op de proef gesteld. Zij vonden geen woning, geen
bidplaats, onverschillige Katholieken, die nog verdeeld waren, en slechts bij enkelen
ijverige medewerking. Bovendien ondervonden zij veel tegenwerking bij de
kerkmeesters, die karig voor hun onderhoud zorgden. De onderlinge verhouding
der missionarissen liet ook te wenschen over, zoodat Kerstens besloot naar het
vaderland terug te keeren. De nieuwe missie stak in schulden door den aankoop
van een huis, dat beneden tot pastorij, boven tot kerk werd ingericht. Voordat een
nieuwe missionaris was aangekomen, overleed onverwachts Alb. van Doornik, de
pastoor, 9 Nov. 1787, zonder eenigen priesterlijken bijstand. Hij werd op het
algemeen kerkhof begraven.
Zie: Bijdragen Bisdom Haarlem XLIII (1925), 20-28; Archief aartsb. Utrecht XXXVI,
136.
Fruytier

[Doornik, Dr. Jean Jacques Frederik Henry Theodore Merkus]
DOORNIK (Dr. Jean Jacques Frederik Henry Theodore M e r k u s ), geb. te Batavia
23 Mei 1825, overl. te Oosterbeek 6 Dec. 1906, zoon van Dr. Jacob Elisa, hiervoor,
en van H e n r i ë t t a M a r i a d ' O z y .
Hij werd in 1842 student aan het Athenaeum Illustre te Amsterdam en promoveerde
te Leiden achtereenvolgens 6 Juni 1848 tot medicinae doctor (na verdediging van
een Specimen chirurgicoophthalmologico-medicum inaugurale continens tres casus
clinicos), 28 Maart 1849 tot artis obstetriceae doctor en 13 Juni d.a.v. tot chirurgiae
doctor. Hij vestigde zich te Amsterdam, was van medio 1849 tot 1853 stadsdokter
aldaar, 1848-87 lid der Nederl. Maatsch. tot bevordering der geneeskunst (afd.
Amsterdam), 1855 secretaris dier maatschappij, alsmede rapporteur van de
Epidemiologische Commissie en in 1856 rapporteur van de ziekten, die in Nederland
geheerscht hebben; 1860-66 lid en secretaris van de Plaatsel. Geneesk. Comm. te
Amsterdam en 1866-67 na de opheffing van dat lichaam, ingevolge de
geneeskundige wet van 1865, lid der Commissie van Toezicht op den Stedelijken
Geneesk. dienst, 1867 secretaris dier commissie, alsook rapporteur van de Ziekteen Sterftestatistiek. In de jaren 1860 en 1866 lid der Geneesk. Cholera-Commissie
te Amsterdam, 1861-66 geneeskundig adviseur (arbiter) bij het Gerechtshof aldaar,
lid en secretaris van het Genootschap ter bevordering der Natuur-, Genees- en
Heelkunde te Amsterdam, membre de la Commission pour les Ecoles Secondaires
(in zijn hoedanigheid van diaken bij de Waalsche Gemeente te Amsterdam), lid van
het Provinc. Utr. Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Hij bracht zijn
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laatste jaren, na het neerleggen van zijn praktijk, te Oosterbeek door, waar hij zich
nog als president van de Nutsspaarbank verdienstelijk maakte.
16 Aug. 1849 was hij te Amsterdam gehuwd met J a c o b a W i l h e l m i n a v a n
W i j k , geb. ald. 11 Juni 1823, er overl. 6 Dec. 1886, dochter
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van W i l l e m J o a n n e s , schoolopziener te Amsterdam, en van C h r i s t i n a
H o t z . Hieruit twee kinderen: B a l t h a s a r M.D., geb. te Amsterdam 21 Juli 1850,
ald. overl. 19 Juli 1883 als kinderlooze echtgenoot van E.A.H. F r a n c k e n , en
C h r i s t i n a M.D., geb. te Amsterdam 8 Mei 1853, overl. te Oosterbeek 2 Mei 1922.
Zie: Alg. Ned. Familieblad XI (1894), 272.
Regt

[Dorper, Engelbertus]
DORPER (Engelbertus), geb. te Elberfeld in 1665, overl. te Meenen (Vlaanderen)
23 Oct. 1739. Hij studeerde te Harderwijk, en werd predikant bij de hollandsche
gemeente te Moskou in Nov. 1703. Na ongeveer tien jaren bezocht hij via Archangel
Duitschland en Holland en werd predikant te Archangel in 1716. In 1726 vestigde
hij zich te Amsterdam. Hierna werd hij garnizoenspredikant te Meenen (12 Mei
1728). Hij is drie maal gehuwd; zijn tweede vrouw was M a r i a v a n R h e e n ,
weduwe van P. v a n d e r G o n , scheepskapitein in russischen dienst; zijn derde
huwelijk vond plaats te 's Gravenhage in 1715 met C o r n e l i a T u i j n h u i j s e ,
weduwe van J o h . C o l l a a r t .
Er bestaat een portret van hem. Hij schreef een Verhandeling over Rom. 10; Twee
godgeleerde verhandelingen of Genade- en vreedewensch aan de gemeynte des
Heeren te Moscou; en: Overeenstemming der vier Evangelisten in de historie onses
Heere Jesu Christi (Amst. 1738).
Zie: v a n L a n g e r a a d e n d e B i e , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel.
in Ned. II, 563 v.; en over de gemeenten te Moskou en Archangel: L. K n a p p e r t ,
Gesch. der Ned. Herv. Kerk ged. de 16de en 17de eeuw (Amst. 1911), 202-205.
Knipscheer

[Dorper, Engelbert Marinus]
DORPER (Engelbert Marinus), geb. te Amsterdam 19 Nov. 1781, overl. aldaar 18
Febr. 1834. Zijn ouders waren E.M. D o r p e r en M. R i j p l a n d . Hij studeerde te
Amsterdam en te Utrecht in de godgeleerdheid, en verdedigde in het openbaar op
17 Juni 1806 te Amsterdam een ‘dissertatio exegetico-theologica’ De notione
formularum Bασιλεια του ούϱανου, τεου ϑεου, του Xϱιστου in pluribus N.T. locis
(Amst. 1806). Hij werd predikant te Nederhorst den Berg 14 Sept. 1806; op verzoek
emeritus in Jan. 1816. Hij schreef nog: Leerrede, aanspraak en dankgebed bij
gelegenheid van den dankdag wegens den algemeenen vrede (20 Juli 1814) (Amst.
1814); De voordeelen van den belgischen opstand voor Holland en zijnen Koning
(Amst. 1833); Gods voorzienigheid, Nederland ten goede gedachtig in den
tiendaagschen veldtogt (Amst. 1834). Hij leverde verscheidene artikelen anoniem
in tijdschriften, en bezorgde de uitgave van de Nagelaten Leerredenen van J.J.
S c h o l t e n , predikant te Haarlem, en de uitgave van diens Handhaving der waarheid
tegen de bedenkingen van den heer Bramer, twee deelen (Amst. 1820, 1821) (vgl.
dl. III, kol. 165 v.).
Zie: v a n L a n g e r a a d e n d e B i e , Biogr. Woordenb. van Protest. Godgel.
in Ned. II, 564 v.
Knipscheer

[Dorrië, Antonius Johannes]
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DORRIË (Antonius Johannes), geb. te Sebaldeburen in 1694, overl. te Oldambt 13
Juni 1741. Zijn vader was Johannes Hendrikus Dorrië, die volgt. Hij studeerde te
Groningen en werd predikant te Oldambt 22 Sept. 1720. Hij was gehuwd met
G e e r t r u i d a S t e g n e r u s , dochter van D. S t e g n e r u s , predikant te Vries.
Vóór Het innige christendom van W. Schortinghuis (zie dl. V, kol. 697-700) plaatste
hij een lang gedicht, en hij schreef: De droefheid naar God in haar aart en heilzame
uitwerking....
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(Gron. 1728); Korte bondige stellingen nopens den H. Doop (Gron. 1735). Ook
schijnt hij een nieuwe uitgave bezorgd te hebben van het werk van zijn vader in
1730 (zie beneden).
Zie: v a n L a n g e r a a d e n d e B i e , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel.
in Ned. II, 566.
Knipscheer

[Dorrië, Johannes Hendrikus]
DORRIË (Johannes Hendrikus), geb. te Lippe-Detmold, overl. te Groningen 5 Jan.
1729. Hij studeerde te Groningen in de godgeleerdheid en werd predikant te
Sebaldeburen 26 April 1691, te Noorddijk 31 Mei 1700, hoogduitsch predikant en
academieprediker te Groningen in 1706. Hij was gehuwd met jonkvr. C l a n t v a n
A y k e m a te Sebaldeburen en na haar dood met A n n a S t e g n e r u s , dochter
van A. S t e g n e r u s , predikant te Groningen. Hij schreef: Het leven en de wandel
in de salige gemeenschap met God (Heerenveen 1701), waarvan zijn zoon (zie
boven) in 1730 een tweeden druk bezorgde.
Zie: v a n L a n g e r a a d e n d e B i e , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel.
in Ned. II, 566 v.
Knipscheer

[Dotrenge, Théodore]
DOTRENGE (Théodore), geb. te Brussel in 1761, overl. aldaar 15 Juni 1836, was
de zoon van een advocaat aldaar. Hij studeerde te Brussel, werd in 1784 advocaat
te Leuven en kort daarna vertegenwoordiger van den Prins-bisschop van Luik bij
het oostenrijksche gouvernement in de Zuidelijke Nederlanden.
Tijdens de onlusten te Brussel en in den omtrek in 1789 deed hij zich kennen als
een der hoofden van de Vonckisten. In het laatst van 1790 werden zij door de
gematigde politiek van Leopold II bedwongen. Toen de Franschen België in 1794
binnendrongen, was hij, die onderwijl naar Brussel verhuisd was, voorzitter van een
club, genoemd Association provisoire de la ville libre de Bruxelles. Onder het
directoire pleitte hij in een geruchtmakend proces tegen een aantal Belgen, die in
1794 voor de Franschen gevlucht waren. Zijn pleidooien hadden hun vrijspraak ten
gevolge. In 1799 werd hij benoemd tot griffier der rechtbank van koophandel te
Brussel. Dit is hij tot 1828 gebleven.
Na de vereeniging der Zuidelijke met de Noordelijke Nederlanden werd Dotrenge
24 April 1815 benoemd tot lid der commissie voor het ontwerpen eener herziene
grondwet voor het geheele rijk. Deze commissie leverde 13 Juli d.a.v. haar ontwerp
in en dit werd de grondwet, die 24 Aug. is afgekondigd. Hij heeft zich in deze
commissie hevig verzet tegen de artikelen, die betrekking hebben op de
heerlijkheden. Hij was van oordeel, dat het niet aanging, de in 1794 afgeschafte
heerlijke rechten in de Zuidelijke Nederlanden te herstellen, daar deze volgens hem
in de Oostenrijksche Nederlanden nimmer, gelijk in Noord-Nederland onder de
Republiek, door koop verkregen waren. Daarover heeft hij nog twee jaren later een
brochure uitgegeven.
Dotrenge werd 1 Sept. 1815 door koning Willem I tot lid der Tweede Kamer voor
Zuid-Brabant benoemd. Hij was hier een der hoofden van de liberale partij, die wel
niet veel aanhangers had, maar wier belgische leden meestal door welsprekendheid
uitblonken. Hij bestreed dikwijls de geestelijkheid en den adel, maar ook het
nederlandsche gouvernement, waar het z.i. te veel den weg der reactie insloeg.
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Toen men in Oost-Vlaanderen de heerlijke rechten wilde herstellen, gaf hem dit
aanleiding om bovengenoemde brochure uit te geven.
In 1817, toen de minister van Financiën Six van Oterleek bij het door hem
uitspreken eener
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rede niet was opgestaan, bleef Dotrenge bij het beantwoorden dier rede ook zitten.
Hij verzette zich hevig tegen de financieele wetten van Appelius (dl. VII, kol. 16).
Op 15 Dec. 1825 bestreed hij de regeering in zake onderwijs en sprak hij tegen de
staatsbegrooting. Langzamerhand kwam hij tot de overtuiging, dat de regeering van
Willem I toch nog de beste voor België was en werd hij voorstander dier regeering.
Op 22 Apr. 1828 werd hij benoemd tot lid van den Raad van State. Hij verzocht,
ook met het oog op zijn leeftijd, ontslag als kamerlid en dit werd hem kort daarna
verleend.
Toen de opstand uitbrak, werd die ten zeerste door Dotrenge afgekeurd, maar
hij kon er niet toe komen om als de Keverberg, d'Olislager, Sandelin en anderen de
Zuidelijke voor de Noordelijke Nederlanden te verlaten. Hij heeft verder te Brussel
gewoond en nog veel geschreven in een orangistisch blad, de Lynx, dat te Brussel
uitkwam. Ook schreef hij nog eenige brochures tegen de afscheiding.
De belangrijkste door hem geschreven, bovengenoemde brochure is getiteld
Opinion sur la rédaction de trois articles de la loi fondamentale, émise en 1815 dans
la commission chargée par le Roi de revoir cette constitution (Brux. 1817).
Ramaer

[Douius, Gerhardus]
DOUIUS (Gerhardus) of D o u w i u s , geb. te Rees omstr. 1645, overl. te Utrecht 20
Nov. 1705. Hij studeerde te Groningen (‘gratis quia pastoris filius’) in de
godgeleerdheid, en werd predikant te Assen in 1670, in 1681 te Kampen, 13 April
1684 te Utrecht. Op last van de drentsche synoden van 1678-83 heeft hij met andere
gecommitteerden samengesteld een Repertorium end kort begrip van alle synodale
en landschapsresolutiën sedert 1638, dat is voltooid maar niet in druk verschenen.
Hij was gehuwd met J o h a n n a T o e l a s t . Zijn zoon en naamgenoot was predikant
te Meerkerk (1712-27).
Zie: v a n L a n g e r a a d e n d e B i e , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel.
in Ned. II, 571.
Knipscheer

[Douven, Joannes Franciscus]
DOUVEN (Joannes Franciscus), geb. te Roermond 3 Maart 1656, overl. te Praag
in 1727, zoon van G e r a r d u s en van E l i s a b e t h D a m e r i e r , was een vermaard
portretschilder. Zijn vader was goudsmid en ontvanger der inkomsten van het kapittel
van Roermond; hij had een reis naar Rome gemaakt en van daar een groote
vereering voor de beeldende kunsten medegebracht; zijn moeder was een zuster
van den toenmaligen pastoor van Well (Lb.), S i m o n D a m e r i e r . Douven verloor
zijn vader op jeugdigen leeftijd, werd te Luik de leerling van den schilder Gabriël
Lambertin en daarna van diens neef Christoffel Puitlinck, een voornaam
landschapschilder van dien tijd. Naar Roermond teruggekeerd, kwam hij in kennis
met een spaansch edelman Don Juan Dellano de Velasco, superintendant der
financiën te Roermond voor Karel II, koning van Spanje, welke hem toegang gaf tot
zijn kabinet van italiaansche meesters en verlof om deze te copieeren. Aanvankelijk
legde hij zich op het historie-schilderen toe, later meer op het portretschilderen.
Johan Wilhelm, keurvorst van Palts-Neuburg (1658-1716), die in zijn laatste
levensjaren (1710) een schilderijenmuseum te Düsseldorf had gesticht, benoemde
hem op nog geen 28-jarigen leeftijd tot zijn eersten hofschilder en belastte hem met
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het beoordeelen en aankoopen der schilderijen voor zijn museum. Douven vestigde
zich toen te Düsseldorf, had daar zijn werkplaats en was er lid van de H. Rozenkrans-
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broederschap in de Kruisheerenkerk, ook van de H. Sacramentsbroederschap in
de collegiale kerk, waarvan hij in 1714 en 1716 assistent, 1715 praefect en 1718
en 1719 tot consultor werd gekozen. In een schrijven uit Düsseldorf den 27sten Mei
1704 aan den bisschop van Roermond, waarin hij zijn verwondering te kennen geeft
over het feit, dat er ‘arrest geimponeerd’ is op de meubels van wijlen zijn oom Simon
Dammerier, in leven pastoor van Well, noemt hij zich: ‘Raeder der financie ende
Cabinetschilder van sijne Curfurstlich durchleucht zu Paltz etc.’. Hij bezocht de
hoven van Weenen, Kopenhagen, Modena en Florence om aldaar portretten te
schilderen; deze worden geprezen om kleurschakeering, kracht van uitdrukking,
gelijkenis en majesteit in de houding der figuren. Hij schilderde de portretten van
den hertog van Neurenberg en diens echtgenooten, van Johan Willem, keurvorst
van de Palts en diens echtgenoote, den koning en de koningin van Portugal, keizer
Leopold I en diens echtgenoote Wilhelmina van Brunswijk, de prinsen van het hof
van Weenen, Amalia, prinses van Hannover. Van zijn hand bevinden zich in het
museum te Florence een H. Anna, de H. Maagd lezen leerende, verschillende
portretten van Johan Willem, keurvorst van de Palts en zijn vrouw Anna Maria de
Medici. Ook is daar zijn zelfportret. Een ruiterportret van den keurvorst bevindt zich
te München. In het Louvre te Parijs bevinden zich van hem twee schilderstukken:
Susanna en de ouden en een H. Familie. Een andere H. Familie werd in 1767 door
van Capello te Amsterdam verkocht voor ƒ 150. Een Christus aan het kruis omgeven
door Engelen, die Zijn bloed in kelken opvangen, in 1885 door L. van de Winkel te
Maastricht hersteld, bevindt zich in de kerk van Lottum.
Douven was gehuwd met M a r i a J o h a n n a D a n i e l s uit Düsseldorf. Zijn
zoon B a r t h o l o m e ü s (geb. te Düsseldorf in 1688), was ook hofschilder van den
keurvorst van de Palts; hij werd later hofschilder van den keurvorst-aartsbisschop
van Keulen. Hij was een leerling van Adriaan van der Werff (wiens portret en dat
zijner echtgenoote, door Frans Douven geschilderd, zich bevinden in de
schilderijenverzameling te Fahnenburg). Een schilderij van hem: ‘La vierge aux
cerises’ bevindt zich in het Napoleon-museum te Parijs, een medaillon-portret, door
verschillende personen vastgehouden, te Florence. A n n a E l i s a b e t h , dochter
van Frans Douven, huwde 21 Nov. 1706 met v o n R e i n e r s , hofraad en later
geheimraad en vicekanselier van den keurvorst van de Palts; van hem spreekt
Douven in een schrijven d.d. 11 Jan. 1707, gericht aan Johan Hubert Boermans,
scholtis te Well; hij noemt hem hofraad en geheimen cabinet. secretaris. Een andere
zoon van Douven was keurvorstelijk regeeringsraad en hofkamerdirector en evenals
zijn vader lid van de H. Sacramentsbroederschap te Düsseldorf. Een Douvenstraat
houdt te Roermond den schilder in eere.
Zijn portret, dat zich in de Uffizi te Florence bevindt, is gegraveerd door P.A. Pazzi
en P. Lasinio.
Zie: I. I m m e r z e e l , De levens en werken der hollandsche en vlaamsche
kunstschilders; J.W. R e g t , Beroemde personen; Roermondsche almanak van
1856; Provinciale almanak van Limburg (1876), 150-151; Maasgouw (1898), 29,
(1909), 79; A.F. v a n B e u r d e n , Wie was Frans Douven?; Brieven d.d. 11 en 25
Jan. 1707 door den schilder, geschreven aan Johan Hubert Boermans, scholtis van
Well; W u r z b a c h , I, 423, 424; T h i e m e - B e c k e r , IX, 519, 520; v a n G o o l ,
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Nouveau théatre des peintres hollandais (la Haye 1750-1751) II, 136-137; P.M.
G a u l t d e S a i n t G e r m a i n , Guide des amateurs de tableaux, pour les écoles
allemande, flamande et hollandaise II, 112; Revue d'histoire et d'archéologie
(Bruxelles 1864) IV, 389; Courrier de la Meuse, journal du Limbourg du 13 et 14
juillet 1885; Zur Geschichte Düsseldorfer Künstler; Correspondenz-Blätter und
Verhandlungen des Kunst- Vereins für die Rheinlande und Westphalen in Düsseldorff
(Jahrgang XV, Januar 1861 no. 2, 20); Die Bildergallerie zu Fahnenburg.
Verzijl

[Douwen, Wiebe Jans van]
DOUWEN (Wiebe Jans v a n ), geb. te Dokkum 13 April 1846, overl. te 's Gravenhage
20 Aug. 1912. Hij studeerde te Amsterdam in de godgeleerdheid en werd
doopsgezind predikant te Borne 4 Juni 1871, te de Rijp 27 Sept. 1874, te Bolsward
16 Oct. 1887, te Almelo begin Oct. 1892; emeritus in 1911. Hierna woonde hij te 's
Gravenhage. Prof. J.P.N. Land heeft hem in het Syrisch onderwezen en verklaart
dat de vertaling van het volgende werk geheel door hem is vervaardigd; Joannis
Episcopi Efesi monophysitae commentarii de beatis orientalibus et historiae
ecclesiasticae fragmenta. Latina verterunt W.J. van Douwen en J.P.N. Land; edidit
Academia regia disciplinarum Nederlandica (Amstelod. 1889) (zie Letterk. verhand.
der Kon. Acad. XVIII). Toen er sprake was van de stichting van een afzonderlijken
leerstoel voor het Syrisch aan een onzer universiteiten is hij daarvoor genoemd,
doch het plan kwam niet tot uitvoering. Verschillende artikelen schreef hij in De
Zondagsbode. In de Doopsgezinde Bijdragen van 1912 verscheen na zijn dood: De
afscheiding van de Huiskoopers of Oude Vlamingen (1587) en die van de Jan
Jacobsgezinden (1599). In het Theologisch Tijdschrift (1898), 1-67, 115-159, 227-282
schreef hij: Socinianen en Doopsgezinden, ook afzonderlijk verschenen in hetzelfde
jaar als: Socinianen en Doopsgezinden, doopsgez. historien (1559-1626) (Leid.
1898), een baanbrekende studie.
Zie: v a n L a n g e r a a d e n d e B i e , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel.
in Ned. II, 571-573; Catalogus van de bibliotheek van de Doopsgez. gem. te
Amsterdam (Amst. 1919), 109.
Knipscheer

[Douwes, Haitze]
DOUWES (Haitze) of H o y t e D o u w e s , geb. te Workum, datum van overl.
onbekend. Het is niet bekend wanneer hij zich bij de Watergeuzen heeft aangesloten.
Hij nam veel deel aan de landgangen in Friesland, en werd daarom op 19 Nov. 1571
door het Hof van Friesland vogelvrij verklaard. Jan Charles, procureur-generaal bij
den Hove van Friesland, stelde in Franeker en omstreken een onderzoek in ten
laste van ‘Hans Douwezoen, opde kerckroeuinge van Tjum’. Misschien was hij op
1 April 1572 bij de inneming van den Briel.
Zie: W i n s e m i u s , Kroniek van Friesland, 562; A n d r e a e , De Friesche
Watergeuzen in Vrije Fries, 3e reeks, V, 79; Rijksarchief te Leeuwarden, Rekening
van Boudewijn van Loo, 1 Oct. 1570-30 Sept. 1571, fol. 62 vo.
Vogels

[Dozy, François]
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DOZY (François), eigenlijk v a n K l i n k e n b e r g D., maar hij voerde dien toenaam
nooit; geb. te Leiden 27 Dec. 1807, overl. te Neuwied 7 Oct. 1857, zoon van J a n
P i e t e r v. K.D., notaris te Leiden, en van M a r i a J o h a n n a B o d e l .
Hij werd aanvankelijk voor apotheker opgeleid (bij den apoth. H o e f m a n ), doch
werd 15 Sept. 1825 te Leiden student in de natuur- en geneeskunde. In Febr. 1827
met goud bekroond voor zijn
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antwoord op een door de philos. faculteit uitgeschreven prijsvraag, welk antwoord
in de Ann. acad. Lugd.-Bat. 1826-1827 is opgenomen onder den titel: Responsio
ad questionem chemicam: quaeritur expositio concinna et perspicua elementorum
staechiometriae.
Vooral de kruidkunde trok hem aan; zelfs toen hij in 1830 als vrijwillig jager der
leidsche hoogeschool was uitgetrokken, liet hij geen gelegenheid voorbijgaan om
in N. Brabant en België de flora te bestudeeren.
Na den Tiendaagschen Veldtocht met veel dienstijver te hebben meegemaakt,
keerde hij te Leiden terug en deed 10 Dec. 1831 zijn doctoraal examen. In Juli 1832
verleende hij, tijdens de hevige choleraepidemie, te Rotterdam hulp in het ziekenhuis;
ook alzoo te Leiden in Augustus van genoemd jaar, en gaf, nadat de ziekte als
geweken werd beschouwd, in een belangrijk rapport verslag van zijn bevindingen.
Op voordracht der medische faculteit werd hij om die reden 28 Nov. 1832 door den
senaat der leidsche hoogeschool tot doctor honoris causa gepromoveerd. Het rapport
werd opgenomen in het Geschiedverhaal van de cholera-epidemie te Leiden, in
1833 aldaar door C. P r u y s v a n d e r H o e v e n , C.W.H. v a n K a a t h o v e n
en G. S a l o m o n uitgegeven. In Dec. 1832 vestigde hij zich als geneesheer te
Leiden en, reeds vroeger zijn cand.examen in de philosophie gedaan hebbende,
promoveerde hij 29 Juni 1833 te Leiden tot math. mag. et philos. natur. doctor, na
verdediging eener dissertatie De terra minerali. Dit proefschrift vormde, zooals hij
zelf in de inleiding te kennen geeft, den overgang van de chemische studie, die tot
dusverre hoofdzaak bij hem was, tot de botanie, waaraan hij voortaan een goed
deel van zijn leven zou wijden. Het handelde nl. over de voedingswijze der planten,
waarbij hij ook met nadruk wees op de beteekenis dezer kwestie voor den landbouw.
Voornamelijk aan prof. Reinwardt is deze wijziging in den aard zijner studie te
danken; deze had van den aanvang af groote belangstelling in zijn werk betoond.
Doch de beoefening der botanie, waarmee hij zich zulk een eervollen naam zou
verwerven, bracht schier onoverkomelijke bezwaren mede. Zijn zeer drukke praktijk
als geneesheer vergunde hem slechts de late avonduren daarvoor te gebruiken;
bovendien moest hij speciaal een teekenaar opleiden voor het teekenen en graveeren
naar het microscopisch beeld. De eenige uitspanning, die hij zich kon getroosten,
was het schaakspel, waarin hij uitmuntte, maar de botanische studiën - voornamelijk
de mossen hadden zijn aandacht - lieten hem daarvoor weinig tijd. Toch, toen
Molkenboer, zijn trouwe medewerker, in 1854 overleed, trachtte hij zijn werk alléén
voort te zetten. Hij heeft het (de beschrijving der belangrijke collectie javaansche
mossen) niet mogen voleindigen. Een leverziekte, gecompliceerd door een
longaandoening maakte 7 Oct. 1857 een einde aan zijn werkzaam leven, terwijl hij
te Neuwied het honderdjarig bestaan van het instituut der Broedergemeente
bijwoonde.
Behalve een antwoord op de vraag: Exponatur pigmenti Indici, vulgo Indigo dicti
Historia naturalis et chemica, ejusdemque explicetur Usus in arte tinctoria, bezitten
wij van Fr. Dozy: in het Tijdschr. voor Natuurl. Gesch. en Physiologie, 1841 en 1843
Bijdragen tot de Flora Leydensis, in 1844 en 1845 Bydragen tot de Flora
cryptogamica van Nederland. Afzonderlijk: Bydrage tot de Anatomie en Phytographie
o

der Sphagma, uitgeg. door de Kon. Acad. van Wetensch. te Amsterdam 1854, 4 .
met platen. Met zijn vriend Dr. J.H.
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M o l k e n b o e r schreef hij: Muscorum frondosorum novae species ex archipelago
Indico et Japonia (1844); Prodromus florae Batavae (1850); De Musci frondrosi
inediti archipelagi Indici sive descriptio et adumbralio muscorum frondosorum in
insulis Java, Borneo, Sumatra, Celebes, Amboina nee non in Japonia nuper
detectorum minusve cognitorum (1854); Prodromus florae Bryologicae Surinamensis
(1854); de Plantae Junghuhnianae en wat hun hoofdwerk moest worden, de Bryologia
Javanica (voltooid door Dr. R.B. v a n d e n B o s c h , te Goes en Dr. C.M. v a n
d e r S a n d e L a c o s t e te Amsterdam).
Gedurende eenige jaren gaf hij met M o l k e n b o e r en Dr. W.H. d e V r i e s e
het Nederl. Kruidkundig archief uit, was een verdienstelijk lid der ‘Vereeniging voor
de Flora van Nederland en zijn O.I. bezittingen’, die aan hem de zorg voor haar
herbarium opdroeg, werd in 1847 corresp. lid van het Kon. Ned. Instituut en na de
opheffing dier instelling, in 1855 lid der Kon. Acad. van Wetenschappen te
Amsterdam.
Dozy was 9 Mei 1836 te Goes gehuwd met W i l h e l m i n a J o h a n n a v a n
d e n B o s c h , geb. te Rotterdam 23 Nov. 1805, overl. te Baarn 12 Maart 1890,
dochter van G u a l t h e r u s J a c o b en van M a r g a r e t h a S a r a v a n d e r
M e u l e n . Uit dit huwelijk sproten acht kinderen, waarvan er twee jong zijn overleden.
Zie: W. V r o l i k , Levensb. van F. Dozy (in de Versl. Kon. Acad. v. Wet. Nat. V,
402); Ned. Kruidk. Arch. (1892) 229 (zijn geschriften); Genealogie der familie Dozy,
181-188, 287-295.
Regt

[Dozy, Jean Pierre]
DOZY (Jean Pierre), geb. te Leiden 24 Dec. 1838, overl. te Nauheim 4 Nov. 1906,
zoon van François hiervoor en van W i l h e l m i n a J o h a n n a v a n d e n B o s c h .
Hij werd in 1856 te Leiden student in de philosophie, in 1857 voor de medicijnen
en werd 10 Juli 1861 aangesteld tot officier van gezondheid 3e klasse bij het
personeel van den geneesk. dienst in N.O.I. Hij kreeg tegelijk verlof om vooraf te
promoveeren en zijn studiën voor zes maanden in het buitenland voort te zetten om
zijn oogheelkundige kennis uit te breiden: voor dit laatste werd hem, behalve zijn
traktement, een gratificatie uit 's lands kas, groot ƒ500, toegelegd. Hij promoveerde
te Leiden 23 Nov. 1861 tot doctor in de medicijnen op proefschrift: Waarneming
eener strictura urethra met fistula vesico-intestinalis, terwijl hij 15 Jan. 1862 op
stellingen promoveerde tot chirurg. et obst. doctor. Daarna begaf hij zich voor een
half jaar naar Parijs en Weenen, waar hij zijn studiën voltooide, vertrok in Aug. 1862
naar Ned.-Indië en werd reeds 14 Maart 1864 op zijn verzoek eervol uit 's lands
dienst ontslagen tegen teruggave der kosten van zijn opleiding en overtocht.
Hij vestigde zich daarna als medicus te Semarang, werd aldaar 9 Januari 1869
benoemd tot 2en stadsgeneesheer, maar door zijn drukke praktijk gedurende een
cholera-epidemie verviel hij door overspanning in een ernstige ziekte, die hem
noodzaakte in 1870 een tweejarig verlof te vragen. Hij bracht dit verlof gedeeltelijk
te Davos door, waaraan hij een volledig herstel te danken had en dat hem aanleiding
gaf in een kort geschrift dit toen opkomend herstellingsoord voor longlijders warm
aan te bevelen.
Daarna hield hij verblijf te Zutphen en te 's Gravenhage en werd 9 Jan. 1874 tot
gemeentegeneesheer te Geertruidenberg benoemd. Bij K.B. van 22 Oct. 1877
benoemd tot adjunct-inspecteur van het Geneesk. Staatstoezicht voor N. Br. en
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Limburg; 7 Aug. 1879 tot inspecteur voor Zeeland en 12 Jan. 1885 voor
Noord-Holland. Hij was eenige jaren voorzitter van de vergaderingen der inspecteurs
en ontving bij zijn aftreden als zoodanig, 31 Aug. 1898 de ridderorde van den Ned.
Leeuw. Bij de reorganisatie van het Geneesk. Staatstoez. verkreeg hij op verzoek
zijn eervol ontslag 1 Aug. 1902. Sedert woonde hij te 's Gravenhage. Dozy was in
1898 verkozen tot lid van het Prov. Utr. Genootschap voor K. en W. Hij was een
groot liefhebber van wielrijden en niet minder van de muziek, vooral die van Wagner
waartoe hij zich herhaaldelijk naar Bayreuth begaf. Sedert 1905 traden symptomen
van hartaandoening in steeds sterker mate op; hij zocht daarvoor, doch tevergeefs,
baat te Nauheim, waar hij 4 Nov. 1906 aan hartverlamming overleed.
In 1876 schreef hij zijn Geneeskundige Gids voor Ned. Indië, een goed boek,
waarvan hij later een 2en druk bewerkte.
Dozy huwde 4 Maart 1865 te Semarang met J o h a n n a L o u i s e C a t h a r i n a
T i e l e n i u s K r u y t h o f f , geb. te Tricht 26 Maart 1840, overl. te Amsterdam 25
Juli 1894, dochter van A d o l f T.K. en van J o h . L o u i s e C a t h . C a r o l i n a
d e V r e e . Uit dit huwelijk sproten 8 kinderen.
Zie: G.J. D o z y , De Familie Dozy, 190-193.
Regt

[Dozy, Reinier]
DOZY (Reinier), zich schrijvende d'O z y , geb. te Steenwijk 15 April 1773, overl. 1
Maart 1827, zoon van A b r a h a m H e n d r i k , luitenant bij het regiment
Hessen-Cassel, en van T i t i a K i e r s .
Na eerst eenige jaren te hebben doorgebracht op het kantoor van zijn neef, den
leidschen notaris J.P. K l i n k e n b e r g D o z y , vergezelde hij zijn ouderen broeder
R o e l o f J a c o b u s in 1791 naar China. Hij liet zich hier over alles goed inlichten
en verwerkte de ontvangen indrukken, wat hem later goed te pas kwam, voornamelijk
toen hij in 1794 (met van Breen) benoemd werd tot secretaris bij het gezantschap
dat naar Peking werd gezonden. In 1796 teruggekeerd begaf hij zich naar Kaap de
Goede Hoop, waar hij in 1803 de teruggave der kolonie aan Holland bijwoonde en
in dat jaar door de Mist werd aangesteld tot secretaris der Desolate Boedelkamer
en kort daarop door Janssens tot zijn geheimsecretaris, later tot tweeden
gouvernements-secretaris. In 1804 door Janssens met een zending naar het
vaderland belast om over de belangen der kolonie te handelen, verliet hij in Febr.
1805 de Kaap, kwam in Mei te 's Gravenhage en volbracht zijn zending tot genoegen
van den raadpensionaris en de leden van den Aziatischen Raad. Hij keerde nu naar
de Kaap terug en kwam daar 24 April 1806 aan wal, niet wetend, dat de kolonie
opnieuw in handen der Engelschen was gevallen. Dozy werd gevangen genomen,
zijn goederen verbeurd verklaard, doch korten tijd later vrij gelaten, waarbij hem
zeer voordeelige aanbiedingen werden gedaan indien hij in engelschen dienst wilde
blijven. Hij wenschte echter naar Holland terug te keeren, ging in October 1806
scheep en kwam, van zijn meeste goederen beroofd, 6 Febr. 1807 aan den Helder.
Door den minister aan den Koning aanbevolen als ‘een recommandabel sujet’, kreeg
hij in Juni 1807 een post bij het bestuur van het departement Maasland en werd in
Aug. 1808 als afdeelingschef geplaatst bij het ministerie van Marine en Koloniën.
Na de Restauratie wenschte hij weder in indischen dienst te treden; hij werd nu 18
Dec. 1814 benoemd tot secretaris van com
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missarissen-generaal van Ned.-Indië en vertrok naar zijn post 30 Oct. 1815. In 1818
was hij secretaris-generaal en werd 16 Jan. 1819 benoemd tot raad van Indië.
Dozy genoot het volste vertrouwen van den gouverneur-generaal van der Capellen
en was den laatstgen. ook ten volle tocgedaan. Hij koos dan ook partij voor den
gouv.-generaal in de zaak, betreffende de levering in 1825 van 12000 pikols koffie
aan de schepen der Handelmaatschappij, waardoor v.d. Capellen in ongenade viel
en Dozy en van der Graaff door den Koning naar het vaderland werden opontboden
om rekenschap van hun gedrag af te leggen.
Beiden gingen scheep, maar de ‘Java-Pacquet’ waarmee zij den overtocht
meenden te volbrengen, strandde 1 Maart 1827 op de Noorder-Rassen voor
Westkapelle. Alleen de Blankenburger loods werd gered, doch alle opvarenden,
waaronder ook Dozy's jongste dochter, vonden hun graf in de golven.
R. Dozy was gehuwd met M a r i a P h i l i p p i n a M e u r s , geb. te Batavia in
1775, overl. te Leiden 16 Mei 1820, dochter van C o r n e l i s J o h a n n e s R e i n i e r
en van C o r n e l i a J o h a n n a v a n B e u s e c h e m . Uit dit huwelijk sproten twee
dochters, waarvan de eene, H e l e n a J a c o b a , tegelijk met haar vader verdronk
en de oudste, H e n r i e t t e M a r i a , de gade werd van Dr. Jacob Eliza Doornik
(kol. 417).
Zie: G.J. D o z y , De familie Dozy, genealogie en geschiedenis, 119-128, 145.
Regt

[Drage, Johan]
DRAGE (Johan), geb. te Borgfeld (bij Bremen) 4 Dec. 1725, overl. te Marrum 20
Dec. 1796. Hij studeerde te Groningen in de godgeleerdheid, en werd predikant te
Pietersbierum in Oct. 1760, te Marrum en Nijkerk (Ferwerderadeel) 12 Juli 1767.
Hij schreef: Uitbreiding over het zeer nuttig vraagboek van M. Duirsma (zie dit deel
kol. 437); H. Mentes en D. Duirsma (Leeuw. 1781). Zijn vader, G e r a r d D r a g e ,
was predikant. In 1776 bedankte hij voor een beroep naar de hollandsche gemeente
te St. Petersburg.
Zie: v a n L a n g e r a a d e n d e B i e , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel.
in Ned. II, 578 v.
Knipscheer

[Drakenborch, Arnoldus]
DRAKENBORCH (Arnoldus), zoon van E v e r t D r a k e n b o r c h en S u s a n n a
d e B a n e , geb. te Utrecht 1 Jan. 1684, gest. aldaar 16 Jan. 1748. Hij studeerde
te Lingen, te Utrecht en te Leiden, waar hij in 1707 promoveerde na verdediging
o

van een proefschrift: De officio praefectorum praetorio (Utrecht 1707, 4 ; ook in
O e l r i c h s , Thesaurus dissertationum). Hij wijdde zich vervolgens aan de studie
van philologie en geschiedenis. In 1716 volgde hij te Utrecht P e t r u s B u r m a n
op als hoogleeraar in de welsprekendheid en geschiedenis: in Mei hield hij daar zijn
oratie: De utilitate et fructu, qui ex humanioribus disciplinis in omne genus hominum
et doctrinarum redundent. In 1722 besprak hij als rector magnificus de vraag: Unde
fiat ut studia humaniora tantopere hodie negligantur. Den 27sten Maart 1736 was
hij de feestredenaar der academie; hij sprak toen in den Dom een Oratio panegyrica
o

in natalem saecularem academiae Trajectinae (Trajecti ad Rhenum 1736, 4 ). Van
o
zijn werken zijn nog te noemen: De praefectis urbis (Ultraj. 1704, 4 ; herdr. ald.
o
1752, 8 ), een studie, die zich aansluit bij zijn dissertatie; C. Silius Italicus cum notis
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variorum (Ultraj. 1719, 4 ); Lijkreden over P. Burman den Zoon (Utrecht 1719, 4 );
o
Breves positiones quibus historia Foederati Belgii illustrantur (Ultraj. 1737, 8 ), een
kort compendium
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over vaderlandsche geschiedenis; Titi Livii Historiarum libri cum notis integris
o

doctorum virorum (Amst. 1738-1746, 4 , 7 dln.), een groote publicatie, die in dien
o
tijd gezag had; Lijkreden over prof. H.S. van Alphen (Utrecht 1743, 4 ); Aanhangsel
o
op de Kerkelijke Oudheden van Nederland (Utrecht 1744, 8 ); Redevoering gedaan
voor.... W.C.H. Friso, Prins van Oranje en Nassauw... toen Z.H. tot stadhouder....
o
van Utrecht.... ingehuldigd wierd, op den 27sten July 1747 (Utrecht 1748, 4 ). Hij
liet onvoltooid na Origines Trajectinae, waarvan het handschrift berust in de
bibliotheek der Maatsch. d. Ned. Letterkunde. Drakenborch was gehuwd met
Katharina van de Wall.
Zijn geschilderd portret door J.M. Quinkhard (?) is in de universiteit te Amsterdam
en werd gegraveerd door J. Houbraken; zijn buste door J. Crissant is in de
universiteitsbibliotheek te Amsterdam.
Zie behalve de gewone woordenboeken: v a n K a m p e n , Gesch. d. Ned. Lett.
II, 253 vlg.; C o l l o t d'E s c u r y , Hollands roem IV, 1, 227 vlg.; d e W i n d ,
Bibliotheek van Ned. geschiedschrijvers, Aanhangsel, 15; Alg. Ned. Familieblad
(1888), 242.
Brugmans

[Dreas, Anthonius Gottfried]
DREAS (Anthonius Gottfried), geb. 10 Mei 1710 te Dedesdorp (Bremerland), overl.
te Ee 13 Maart 1766. Hij studeerde te Jena in de godgeleerdheid en werd luthersch
predikant te Rijpe (Oost-Friesland) 2 Mei 1734, te Groningen 8 Jan. 1736. Na ontslag
gevraagd en verkregen te hebben in 1739 werd hij hoogduitsch predikant van de
Gereformeerde gemeente te Groningen (27 Dec. 1739) en door de Staten aangesteld
in 1740 tot ‘provinciaal hoogduitsch predikant ten dienste van de academie en de
vreemdelingen’. In 1742 en in 1747 was hij tijdelijk veldprediker; op 9 Mei 1748 werd
hij predikant te Ee en Engwierum. Te Groningen al spoedig aangeklaagd wegens
onrechtzinnigheid (ook zijn huwelijk met een niet-luthersche vrouw gaf groote
ergernis), diende hij 29 Maart 1739 bij de stedelijke overheid een Geloofsbelijdenisse
van de Bezonderheid der genade Godts in de verkiesinge (Gron. 1739) in,
verschenen met instemming van D. Gerdes (dl. III, kol. 460-462) en J. van den
Honert (in dit deel in voce); vert. in het Hoogduitsch in 1740. Zijn afzetting door
afgevaardigden uit de luthersche gemeente op 12 Juni 1739 is door de overheid
nietig verklaard. Hierna vroeg en verkreeg hij ontslag uit zijn ambt (zie boven). Nog
schreef hij: Onderzoek over den kerkelijken vrede tusschen de Protestanten....
(Gron. 1744), en vulde hij aan de Naamlijst van W. Columba (dl. IV, kol. 448), na
zijn dood verschenen (Leeuw. 1766).
Zie: v a n L a n g e r a a d e n d e B i e , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel.
in Ned. II, 579-581; J. L o o s j e s , Naamlijst der predikanten.... der Luth. Kerk ('s
Gravenh. 1925), 64 v.
Knipscheer

[Dreux, Petrus de Grient]
DREUX (Petrus d e G r i e n t ), geb. te Nede 23 Juli 1815, overl. te Bennebroek 29
Juli 1895. Hij studeerde te Groningen en te Utrecht in de godgeleerdheid, en werd
hulpprediker te Sint-Johannisga in 1839, predikant te Witmarsum 21 Nov. 1841, te
Herbajum 5 Nov. 1882; emeritus 1 Juli 1895. Hij vestigde zich hierna te Bennebroek.
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Zijn vrouw (gehuwd 5 Nov. 1841) was T r i j n t j e H y l k e s V i s s e r . Hij schreef:
Waakt en werkt, opwekkingsrede voor Protestanten (Franeker 1853).
Zie: v a n L a n g e r a a d e n d e B i e , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel.
in Ned. II, 586 v.
Knipscheer
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[Driel, Thomas]
DRIEL (Thomas), kartuizer, overl. te Roermond 1 Juli 1493. Hij was geprofest monnik
van het kartuizerklooster Betlehem te Roermond. Nadat omstr. 1476 een begin was
gemaakt met de stichting van een kartuizerklooster op het kasteel Wedderen bij
Dulmen in Westfalen, werd hij in 1479 als rector belast met het bestuur van het
nieuwe convent. In 1480 werd dit klooster door het generaal kapittel der Grande
Chartreuse bij de Orde ingelijfd en ontving Thomas D. de benoeming tot prior. In
dezen tijd ondervond de chartreuse veel mocilijkheden van de zijde der teleurgestelde
erfgenamen der begiftigers. Toen 23 Sept. 1487 Arnold van Grave (zie art.), prior
van het kartuizerklooster te Roermond, was gestorven, werd Thomas D. als diens
opvolger teruggeroepen naar het huis zijner professie. Hoe lang hij dit heeft bestuurd
is onzeker. Bij zijn dood bekleedde hij dit ambt niet meer. Tijdens zijn prioraat te
Roermond is onder zijn auspiciën de stichting van een chartreuse te Vogelsang bij
Gulik, waarvan Betlehem het moederklooster was, tot een goed einde gebracht.
Zijn opvolger als prior te Roermond is geweest Dom Theodoricus.
Zie: Cartae Capituli Generalis Ordinis Cartusiensis (ms. Certosa del Galuzzo,
Florence); Maisons de l' Ordre des Chartreux, Vues et Notices IV (Parkminster
1917), 87-90, 103-106, 111-114; Publications Soc. Hist. et Arch. duché de Limbourg
XIX, 367-370.
Scholtens

[Drielenburgh, Vincent van]
DRIELENBURGH (Vincent v a n ) of D r i l l e n b u r c h , geb. te Utrecht in 1585, overl.
na 1617, sedert welk jaar men niets meer van hem verneemt. K n a p p e r t noemt
hem een ‘pamflettist’, en schrijft: ‘De massa, middelerwijl door pamfletten opgehitst
(ik denk aan de vuile pen van Vincent Drielenburgh) geloofde gereedelijk dat
Oldenbarneveld met Spanje, dat Wtenbogaert met de Jezuïeten heulde en dat zij
samen Wesel aan Spinola hadden verkocht’. Hij studeerde te Leiden in de rechten.
Wtenbogaert is door hem 30 Aug. 1608 bezocht te 's Gravenhage, maar weigerde
hem, op zijn verzoek, met den Prins in aanraking te brengen. Dat nam hij zeer
kwalijk. De Staten van Utrecht hebben hem 25 Nov. 1613 verbannen, waarop hij
zich te Amsterdam vestigde en ‘tal van libellen’ schreef. Bijvoorbeeld beschuldigde
hij in Wtkomste ende Vertooninghe aen den Utrechtschen martelaer Johannes
Wtenbogaert dat deze een nieuw rijk van den Antichrist zocht te stichten. In 1617
wees hij Oldenbarnevelt als het ‘Beest’ aan; enz.
Zijn portret wordt vermeld bij v. S o m e r e n no. 1515*.
De titels zijner geschriften beslaan in d e B i e 's lijst vier bladzijden druks.
Zie: v a n L a n g e r a a d e n d e B i e , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel.
in Ned. II, 591-597; L.K n a p p e r t , Gesch. der Nederl. Herv. Kerk ged. de 16de en
17de eeuw I (Amst. 1911), 114.
Knipscheer

[Driessens op Heijde, Wilhelmus Josephus Nicolaus]
DRIESSENS OP HEIJDE (Wilhelmus Josephus Nicolaus), zoon van I g n a t i u s ,
schepen van Echt en secretaris van Wessem (L); hij werd gedoopt te Echt 27 October
1749, werd schepen, raad en secretaris van Echt, maire van Montfort. Hij was een
man van gezag en had veei invloed in de gebeurtenissen voor en tijdens de revolutie
in die streek. Hij huwde 15 Jan. 1794 A n n a C o r n e l i a T h i e r (geb. te Brühl,
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dochter van den chirurgijn F r a n s A n t o n ). D. overleed te Echt in zijn huis op de
Joodestraat 23 Juli 1825.
Hij stamde uit de familie D. op Heide, die 25 Oct. 1712 geadeld was.
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Zie: Maasgouw 1881, 3e jaargang, 450 en R i e t s t a p , I, 320.
van Beurden

[Droog, Martinus Petrus Rudolphus]
DROOG (Martinus Petrus Rudolphus), geb. te Schipluiden 8 Jan. 1854, priester
gewijd 17 Aug. 1879. Hij was kapelaan te Overveen van 1879-80, van 1880-96 als
leeraar en als sub-regent verbonden aan het seminarie Hageveld te Voorhout,
pastoor te Schiedam van 1896-97, te Nes en Swaluwebuurt van 1898-1907, waarna
hij zich als rustend priester te Haarlem vestigde in het gesticht S. Jan de Deo en
den 3en Juni 1911 overleed.
Van zijn hand verschenen vele geschiedkundige opstellen in het maandschrift
De Katholiek en in de beide historische periodieken: Bijdragen voor de geschiedenis
van het bisdom Haarlem en Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom
Utrecht.
Het tijdvak onzer vaderlandsche kerkgeschiedenis onder het bestuur der Vicarii
apostolici en der Nuntii van Keulen en Brussel had zijn bijzondere voorliefde.
Zie de Registers op de genoemde tijdschriften i.v.
van der Loos

[Drost, Arent]
DROST (Arent) Dionysiuszoon, geb. te Amsterdam 4 Febr. 1836, overl. te Rotterdam
6 Oct. 1898, juist nadat hij daar als voorzitter een vergadering van het Ned.
Zendelinggenootschap had geleid. Hij studeerde te Utrecht in de godgeleerdheid
en promoveerde op een dissertatie Specimen ethico-theologicum de Moyse
Amyraldo, Ethices Chr. Doctore (Amst. 1859). Hij werd predikant te Ravenswaai 19
Aug. 1860, te Hazerswoude 21 Febr. 1864, te Delft 27 Aug. 1865. Zijn vrouw
H e n r i e t t e A g a t h a C o s i j n overleed 29 Maart 1918. In Geloof en Vrijheid
XXIV (1890), 273-302 schreef hij: De Broederschap des gemeenen levens en haar
invloed op de Hervorming in ons vaderland en in W a a r h e i d i n L i e f d e (1862),
587-606: Het verband tusschen Jezus' wondervol leven en Zijn lijden en sterven.
Ook verscheen zijn gelegenheidstoespraak in: Gedenkboek uitgegeven ter
gelegenheid van het honderdjarig bestaan van het Ned. Zend. Genootschap (Rott.
1897) en was hij mede-redacteur van het evangelisch dagschrift Brood des levens
(1878-82).
Zie: v a n L a n g e r a a d e n d e B i e , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel.
in Ned. II, 617 v.
Knipscheer

[Dubbeltrijck, Jacob Antheunisz.]
DUBBELTRIJ(C)K (Jacob Antheunisz.) of D o b b e l t r i j c k , geb. te Amsterdam.
Hij is 23 Jan. 1622 door Adriaan Hulsebos (zie dit deel in voce) tot predikant te
Batavia geordend, na 2 Aug. 1621 door J.P. Coen te zijn aangesteld. Hij was de
eerste predikant, die te Batavia in het Maleisch preekte. Op 10 Aug. 1617 had hij
zich te Amsterdam als ziekentrooster voor Oost-Indië bij den kerkeraad aangeboden.
In Juli 1622 is hij getrouwd met H e s t e r J a n e uit Amsterdam; doch het huwelijk
werd om haar wangedrag ontbonden; hij zelf is in 1623 naar Banda en Ambon
gezonden en 2 Maart 1626 uit zijn ambt ontzet.
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Zie: v a n L a n g e r a a d e n d e B i e , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel.
in Ned. II, 633-635.
Knipscheer

[Ducange, Brabaine]
DUCANGE (Brabaine), geb. omstreeks 1750 te Tours, was voor 1787 te Amsterdam
als huisonderwijzer werkzaam, maar werd om zijn liederlijk gedrag ontslagen. Hij
was daarna eenigen tijd uitgever van een stadhoudersgezind blad en vervolgens
kopiïst in dienst van den franschen gezant te 's Gravenhage Vérac. Wegens misbruik
van vertrouwen ontving hij als zoodanig ontslag.
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Na een verblijf te Madrid werd hij in 1792 te Parijs commissaris in dienst van het
Comité de sùreté générale. Hij heeft toen ook h.t.l. dienst gedaan als spion van den
franschen generaal Dumouriez. In dien tijd kwam hij in kennis met den leidschen
patriot Mr. E. Luzac (dl. I, kol. 1287). Op 21 Dec. 1792 was hij weder te Parijs en
had hij zich weten in te dringen bij de uitgeweken patriotten als Abbema (dl. IV, kol.
2), Bicker (dl. I, kol. 345), R.J. van der Capellen tot de Marsch, Valckenaer (dl. I,
kol. 1509) en anderen; zij kozen hem zelfs tot hun president en als zoodanig hield
hij genoemden dag een rede in de Jacobijnenclub ten voordeele en ter verdediging
der uitgeweken patriotten. Hij hield op 6 Febr. 1793 aan het hoofd van 20 hunner
in de nationale conventie een rede en gaf den president namens de betaafsche
patriotten den broederkus. Met Valckenaer gaf hij in dezen tijd een blad, getiteld Le
Batave uit. Dit werd later genoemd Le Batave et le Sansculotte en eindelijk Le
Sansculotte. Het was toen overgenomen door J.C. d e K o c k e n A n a c h a r s i s
C l o o t s , die beiden in Maart 1796 wegens heulen met het buitenland geguillotineerd
werden.
Ducange had zich reeds in 1793 uit de voeten gemaakt en meldde zich nu aan
bij Luzac, die hem in de redactie van de Gazette de Leyde opnam. In het laatst van
1794 vertrok hij weder naar Parijs en wist zich eenige leveranties voor het leger te
doen toewijzen. Op een reis naar Hamburg in het belang dezer leveranties was hij
ook korten tijd in Nederland. Hiermede werd hij zeer rijk, maar aan het eind van
1797 was hij weder geheel berooid. Door bemiddeling van den franschen directeur
Barras kwam hij toen in dienst van den nieuwbenoemden franschen gezant in den
Haag Delacroix (zie kol. 367).
Hij vertaalde een door eenige radicale leden der Nationale Vergadering opgemaakt
schetsontwerp eener constitutie voor Delacroix en hiervan maakte deze gebruik om
een hem door den franschen directeur Laréveillère-Lépeaux medegegeven ontwerp
aan het hoofd van de radicalen, P. Vreede, op te dringen. Het was dezen en zijn
vrienden slechts te doen om te regeeren, de constitutie was hun vrij onverschillig.
Zij werd kort na den staatsgreep van 22 Jan. 1798 eerst door de Nationale
Vergadering, daarna bij volksstemming zonder veel verzet aangenomen.
Bij den tweeden staatsgreep van 12 Juni 1798 werd Ducange gevangen genomen,
evenals te Parijs later J. E y k e n b r o e k , die eveneens een schandelijke rol als
onderhandelaar met het fransche gouvernement gespeeld had. Ducange werd door
invloed van dat gouvernement na eenige maanden geslaakt, Eykenbroek werd in
1799 na lang op vrije voeten geweest te zijn, te Parijs weder gevangen, nu
uitgeleverd en op de Voorpoort in den Haag in bewaring gezet met C. van der
Hoeven, oud-lid der Nationale Vergadering. Na den staatsgreep te Parijs, die het
directoire ten val bracht, in Nov. 1799, werden zij, die zeker ter dood veroordeeld
zouden zijn, geamnestieerd tegelijk met eenige Oranje-mannen.
Ducange verdween reeds in 1798 van het politieke tooneel van Nederland. Van
later is er niets over hem bekend. Hij schreef: Les aventures d'un jeune Français
en Le secrétaire des enfants.
Zijn zoon V i c t o r was een bekend roman- en tooneelschrijver.
Ramaer

[Dugteren, Pieter of Petrus van]
DUGTEREN (Pieter of Petrus v a n ), geb. 27 Aug. 1799 te Dussen, overl. te Bokstel
22 Dec. 1871. Zijn vader, J a n H e n d r i k v.D., was predikant. Hij studeerde te
Utrecht in de godge-
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leerdheid, en werd 10 April 1825 predikant te Bokstel; emeritus 1 April 1860. Hij
schreef: Opmerkingen omtrent de Geestes-gaven.... ('s Hertogenb. 1846); Aan- en
opmerkingen bij het lezen van de nieuwe Bijbelvertaling van het N.T. ('s Hert. 1869);
Beantwoording van twee brieven over de leer der verzoening ('s Hert. 1870).
Zie: v a n L a n g e r a a d e n d e B i e , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel.
in Ned. II, 635.
Knipscheer

[Duifhuis, Huibert]
DUIFHUIS (Huibert), geb. te Rotterdam 27 Aug. 1531, overl. te Utrecht 3 April 1581.
Zijn ouders waren J a c o b D u i f h u i s S i m o n s z . en L i j s b e t j e D u i f h u i s
G i j s b e r t s d r . , behoorende tot een aanzienlijk geslacht. Hij studeerde vermoedelijk
te Leuven (A.H.L. H e n s e n , Het R. Kath. Rotterdam in Rotterd. in den loop der
eeuwen II, 1ste st. 45 v., 52, 54 v.; 3de st., 15) en werd pastoor van de
Sint-Laurenskerk te Rotterdam. Er zijn duidelijke sporen van den hervormingsstrijd
in zijn omgeving. Duifhuis was hervormingsgezind en trouwde met K r i j n t j e
P i e t e r s d r . (vgl. Jan de Bakker in dl. VII, kol. 71 v.). Toen in 1572 Rotterdam
door de Spaanschen onder Bossu was ingenomen, vluchtte hij over Utrecht naar
Keulen, mede op raad van zijn broeder L e e n d e r t J a c o b D u i f h u i s , regeerend
burgemeester. Zijn gezin volgde hem; zijn vrouw stierf 26 Juli 1574. Van
regeeringswege kreeg hij aanzoeken te Utrecht, Rotterdam en 's Gravenhage. Hij
koos Utrecht, waaruit blijkt, dat hij nog niet formeel zich bij de hervormingsbeweging
had aangesloten, want te Rotterdam was reeds 15 Nov. 1572 de eerste preek in
de Sint-Laurenskerk gehouden in de van beelden gezuiverde kerk, en zou de deur
voor hem geheel open gestaan hebben. Te Utrecht bleef hij nog pastoor van de
Sint Jacobskerk. Pas in 1578 verzocht hij toestemming van burgemeesters en
schepenen om voortaan op de wijze der gereformeerden te mogen preeken. Hij
meende, en deelde deze meening met vele anderen, zich daarmede niet van de
oude nationale kerk van Nederland af te scheiden. Men vond zijn verzoek ook in
het geheel niet bevreemdend: nadat de vijf kapittelen (zie A.C. D u k e r , Gisb. Voetius
II, Leid. 1910, blz. 295, aant. 1, en de daar genoemde literatuur) waren geraadpleegd
werd hem de toestemming verleend. Toen hierna de spanning tot twist dreigde uit
te barsten wilde hij, die voor de oorzaak daarvan kon gelden, geheel wijken; doch
de magistraat overreedde hem een tijdlang naar zijn vrienden te Rotterdam te gaan,
waar hij 1 Juli 1578 aankwam. Pogingen van Jacob Buyck (dl. III, kol. 185-187) om
hem te bekeeren waren vergeefsch. Reeds in Aug. 1578 werd hij uitgenoodigd om
terug te keeren. De burgemeester A e r t D i r c s z . v a n L e y d e n en de secretaris
G i j s b . T h i n werden daartoe naar Rotterdam gezonden. Nog aarzelde hij totdat
na overleg met prins Willem I (tot wien ook de geestelijkheid te Utrecht zich had
gericht) de overheid bij raadsbesluit van 7 Aug. Duifhuis verzocht weder te keeren
in zijn pastorie, ‘predikende het Woort Gods soot behoord ende so als hij dat voor
God verantwoorden wil’. Nu kwam Duifhuis weer te Utrecht. Intusschen had hij te
Rotterdam de godsdienstoefeningen der hervormden bijgewoond en aan de
predikanten aldaar beloofd op den door hem aangevangen weg te zullen voortgaan,
hetgeen ook aan de utrechtsche overheid gedurende de onderhandelingen was
meegedeeld. Midden tusschen de beelden en symbolen, vanouds in de kerk
aanwezig, bleef hij vasthouden, bij verwerping van de hiërarchie, aan ‘het geheel
der gedoopten’ en wilde
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hij de Kerk in de Kerk hervormen. Eerst toen de regeering de beelden uit de kerk
verwijderd had preekte Duifhuis zonder het witte koorkleed, en wel over Luc. 17:32.
Het eigenaardige in Duifhuis is dat hij tegenover de ‘consistorialen’ (die alom in den
lande sedert 1572 zich beijverden tot het organiseeren van het nieuwe kerk verband
en daartoe o.a. de instelling van ‘consistoriën’, kerkeraden, enz. noodzakelijk achtten)
het oppergezag over de kerk aan de burgerlijke overheid wilde toegekend zien,
goeddeels naar het inzicht van Anastasius Veluanus (dl. III, kol. 1302-1304, en
Bibliotheca Reformatoria Neerlandica IV, 's Gravenh. 1906, 108, 328-335).
Consistoriën waren dus, zeide hij, onnoodig. Ten aanzien van de praedestinatie
wilde hij niet ‘so diep en hoge’ leeren. En tegenover Beza getuigde hij dat men
ketters niet mocht dooden. Wè wilde hij zich met de gereformeerden vereenigen,
maar hun kerkorde van 1574 (van de synode te Dordrecht) wilde hij niet aannemen.
Hierom werd hij een ‘libertijn’ genoemd, die een kerk wilde zonder tucht en ban. Hij
was niet bevestigd of geapprobeerd en derhalve onwettig leeraar in hun oog. Over
deze en vele andere zaken werden wel onderhandelingen gevoerd en conferenties
gehouden, o.a. in Duifhuis' woning met Nic. Sopingius (dl. V, kol. 778 v.) en Wernerus
Helmichius (dl. III, kol. 564-568), maar het misverstand tusschen de partijen werd
er niet door weggenomen. Nu eens werd hij als een ketter, dan weer als een ‘papist’
aangewezen. Ten slotte heeft de regeering op 22 April 1579 hem zelfs verboden
‘eenig consistorie op te rigten of toe te laten, ten zij hem zulks by den raad der stad
belast of bevolen ware’. Op 30 Mei d.a.v. werd dit besluit herhaald met de bijvoeging,
dat men ook anderen predikanten verzoeken zou ‘de consistoriën na te laten’. Reeds
in Jan. 1580 vroeg Duifhuis ontslag om gezondheidsredenen. Alles werd integendeel
gedaan om hem tegemoet te komen en te behouden. In deze dagen was prins
Willem I nog onder zijn gehoor en prees hem zeer. Hij is begraven in de Jacobikerk
te Utrecht, bij zijn vrouw, die vermoedelijk van Keulen is overgebracht. Hij had drie
zonen:A b r a h a m ,J a c o b enG i j s b r e c h t D u i f h u i s .ZijnbiograafJ.W i a r d a
(Huibert Duifhuis...., Amst. 1858) bespreekt uitvoerig eenige sermoenen van Duifhuis
(ald. blz. 52-148, 165-190).
Zijn portret is o.a. in G. B r a n d t , Hist. der Ref. I (Amst. 1677), tegenover blz.
612.
Op zijn graf is in Jan. 1645 een gedicht geplaatst, waarin deze regels voorkomen:
Het consistoriejuk viel voor syn hals te swaer. Van 't duister sweeg hij stil, en sprak
alleen van 't [klaer.
Hij leerde niet te hoog van 't kiesen en 't verstooten. Syn catechismus was 't beschreven
Woordt van [boven.

Zijn portret is gegraveerd door J. Lamsvelt, en D.J. Sluyter en P. Sluiter.
Zie: v a n L a n g e r a a d e n d e B i e , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel.
in Ned. II, 635-643; L.D. P e t i t , Repertorium der verhandelingen.... in tijdschriften....
I (Leid. 1907), kol. 1237 v., II (Leid. 1913), kol. 619.
Knipscheer

[Duin, Reemt Weerds]
DUIN (Reemt Weerds) of D u y n , geb. in Oost-Friesland, overl. in ‘Friesland’ 1844.
Hij studeerde te Groningen in de godgeleerdheid, en werd predikant te Jarssum
(Oost-Friesland) 30 Sept. 1827, te Veenhuizen (Oost-Friesland) in Oct. 1828. In of
na 1833 ging hij mee met de eerste ‘afgescheidenen’, in 1840 voegde hij zich bij
de Christel.
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Gereformeerden te Leiden, die hem echter nooit hebben beroepen als hun predikant,
zoodat hij in Oct. 1840 weer naar Friesland terug ging.
Hij schreef: Rondborstige protestantie (Amst. z.j.); Reformatie! Reformatie! (Amst.
z.j.); De zaligsprekingen.... acht leerredenen (Gron. 1836); Emdens en Oostfrieslands
hoerdom, of ontrouw aan den God der vaderen (Amst. 1837); en een voorrede in
W. T e e l l i n c k 's Betrachtingen eens zondaars.... (Amst. 1841) (vgl. dl. V, kol.
890-893).
Zie: v a n L a n g e r a a d e n d e B i e , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel.
in Ned. II, 643 v.
Knipscheer

[Duinen, Tonnis van]
DUINEN (Tonnis v a n ), geb. te Groningen 21 Febr. 1817, overl. te Mantgum 9 Mei
1857. Zijn ouders waren S i c c o J a c o b u s en T r i j n t j e v a n D u i n e n . Hij
studeerde te Groningen in de godgeleerdheid en ontving in Oct. 1837 een eervolle
vermelding voor zijn antwoord op een prijsvraag. Hij werd predikant te Surhuisterveen
14 Nov. 1841, te Wijnjeterp en Duurswolde 25 April 1847, te Oudeschoot en
Nijeschoot 24 Dec. 1848, te Vledder 18 Mei 1851, te Mantgum en Schillaard 12
Febr. 1854. Zijn vrouw was G r i e t j e K e i s e r . Hij was lid van de Maatsch. der
Ned. Letterkunde, en gaf verscheidene leerredenen uit, ook: De Bijbelgids.... (Gron.
1848), Reünie en Academiefeest.... (Gron. 1851) en Teekeningen en schetsen uit
de nalatenschap van Thinaeus (Gron. 1857).
Zie: v a n L a n g e r a a d e n d e B i e , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel.
in Ned. II, 644 v.; Kerkelijk Handboek (1911) Bijl. 168, 178, 186, 195.
Knipscheer

[Duircant, Dr. Arnout (1)]
DUIRCANT (Dr. Arnout) (1), geb. te 's Gravenhage 1648, overl. te Dordrecht 14
Nov. 1689, was de zoon van A n d r i e s D u i r c a n t . Hij werd 6 Oct. 1670 student
in de medicijnen en de philosophie te Leiden, en reeds 1 Juli 1672 werd hij ‘audito
testimonio DD professorum medicinae’, geadmitteerd ‘ad solennem promotionem’.
Hij trouwde Nov. 1675 te Dordrecht, waar hij zich als geneesheer gevestigd had
met M a r i a v a n O v e r s t e g e C o r n e l i s d r . , wed. van J o h a n S n e l l e n .
In 1687 werd hij schepen en lid van den Oudraad te Dordrecht voor de jaren
1687-1689. Zijn zoon A r n o u t (2) was later advocaat te Dordrecht. Hij was sedert
7 Aug. 1706 student te Leiden en huwde 26 Oct. 1727 te Breda met A n n a
Emmerentia Sophia van Bernagie.
Zie: M o l h u y s e n , Bronnen tot de Gesch. der Leidsche Univ. 1647-82; Alb. Stud.
Leiden.
van Dalen

[Duircant, Aernout (3)]
DUIRCANT (Aernout) (3) of D u i j r c a n t , D u u r k a n t , D u e r k a n t , geb. te Breda
1 Sept. 1735, overl. te Deventer 20 Sept. 1803, zoon van A e r n o u t D. (2) en A n n a
E m m e r e n t i a S o p h i a v a n B e r n a g i e , zie vorig artikel. Hij studeerde te
Leiden eerst in de rechten, daarna in de godgeleerdheid, en werd predikant te
IJselmuiden 30 Maart 1760. Hij stierf ten huize van zijn zwager B.G. N o o r d b e e k ,
die als emerituspredikant van Zalk te Deventer woonde. Een verhandeling van hem
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over Matth. 25:46 is met zilver bekroond door het Haagsch Genootschap. Hij schreef
tegen het voorlezen van preeken, en pleitte voor memoriseeren daarvan, wat van
der Palm (dl. V, kol. 430-433) en Borger (dl. IV, kol. 222-227) weer afkeurden. Hij
gaf uit: Tweeledige vraag.... of niet het hedendaagsche leezen der openbaare
leerredenen.... zij af te keuren.... (Camp. 1748): Redevoering over de achtbaarheid,
oudheid, nuttigheid en noodzaaklijkheid der Christen kerklyke
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vergaderingen (Haarlem 1789); Aanmerkingen op eene verhand. getiteld: Aan mijne
Protestantsche mede-christenen in Frankrijk (Haarlem 1793).
Zie: v a n L a n g e r a a d e n d e B i e , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel.
in Ned. II, 645-647; Kerkelijk Handboek (1912) Bijl. 156.
Knipscheer

[Duirsma, Martinus]
DUIRSMA (Martinus) of Duursma, geb. te Drachten in 1678, overl. aldaar 20 Juli
1740. Zijn vader, J a c o b u s D u i r s m a , was predikant. Hij studeerde te Franeker
en werd predikant te Gerkesklooster in 1704, te Oostermeer en Eestrum in Oct.
1706, te Drachten 6 Mei 1709. Vele malen zijn klachten tegen hem in behandeling
genomen door kerkelijke besturen. Bekend is hij om de uitgave van Kort ontwerp
van de leere der waarheid die na de godzaligheid is (Dokkum 1718, 12e dr., Leeuw.
1761), samen met D u r a n d u s D u i r s m a te Suawoude, A. G e u k a m a , te
Gerkesklooster, en H i l l e b r a n d u s M e n t e s , te Bergum, gewoonlijk genoemd
als ‘het boekje der vier predikanten’. Met dezelfden, behalve Geukama, gaf hij uit:
Uittreksel of Uitbreiding van dit boekje.
Zie: v a n L a n g e r a a d e n d e B i e , Biogr. Woordenboek van Protestant.
Godgel. in Ned. II, 647 v.
Knipscheer

[Duirvelt, Hendrik]
DUIRVELT (Hendrik), geb. te Groningen, waarschijnlijk omstreeks 1695, overl. te
Batavia 20 Juli 1741. In dienst getreden bij het leger der O.I.C. klom hij op tot
sergeant en eerstaanwezende op Saleier, in 1718 was hij vaandrig op Makassar,
in 1724 luitenant aldaar, in 1728 te Batavia. Toen men in 1729 den dood van den
bantamschen sultan verwachtte, werd D., die de taal des lands machtig was,
benoemd tot commandant binnen diens paleis. Daar hij den vorst ‘niet onaangenaam’
was, werd hij weldra tot kapitein bevorderd. In 1730 werd hij naar Semarang
overgeplaatst, waarna hij tot commandant te Kartasoera benoemd werd (1732).
Daar kwam o.a. Nic. Hartingh onder hem te dienen. In 1740 ontving hij zijn
benoeming tot sergeant-majoor, een zeer hoogen militairen rang, die toen ook in
Nederland voorkwam en in dit geval met garnizoenscommandant (van Batavia)
overeenkwam. Hij werd hier gewikkeld in de daden van Adriaan Valckenier, G.-G.
van 3 Mei 1737-6 Nov. 1741. Deze beval hem den in militair arrest gestelden leden
van den raad van Indië van Imhoff en diens aanhangers Elias de Haeze en S.I. van
Schinne den degen af te eischen. De heeren voegden bij die gelegenheid D.
smadelijk toe, dat hun behandeling door hem ‘als weinig van het militaire wetend
en mogelijk nooit in Nederland gediend hebbende, wel verschoonlijk was’. Als
creatuur van Valckenier werd hij bij res. 27 Juni 1741 provisioneel gecommitteerde
tot en over de zaken van den inlander, of tot landcommissaris, gelijk deze ambtenaar
in de wandeling heette, en tevens tot heemraad. Hij overleed echter reeds een
maand daarna; juist bijtijds, vóór de komst der missive van heeren bewindhebbers,
gedateerd 10 Oct. 1741, waarin werd gelast hem zoo noodig te vervolgen, terwijl
hij bij nader schrijven van 21 April 1742 ter verantwoording werd opontboden naar
patria.
De resident van Solo van denzelfden naam kan zijn zoon geweest zijn, en
H e n d r i k a (gest. 1769) zijn dochter. Deze trouwde als weduwe van den kapitein
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v a n d e r M e y in 1761 met Ds. N i c o l a a s B r o u w e r , geb. te Leiden en van
1755-64 predikant in O.I.
Zie: d e H a a n , Priangan I; d e J o n g e , Opkomst IX en X, 362.
Bartelds

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 8

438

[Duitsch, Salomon]
DUITSCH (Salomon, later genaamd Christiaan Salomon) of D u i j t s c h , D e u t s c h ,
geb. te Temiswar (Hongarije) in 1734, overl. te Mijdrecht 7 Nov. 1795. Van joodsche
afkomst, studeerde hij tot 1754 te Praag, waarna hij rabbijn werd. Hij trouwde met
de 15-jarige J e n t i l C o ë n , dochter van S a l o m o n C o ë n te Nieuwstattel (overl.
5 April 1760), daarna met haar zuster S a r a (S a r e l ) C o ë n , 14 jaar oud. In zijn
autobiografie beschrijft hij zijn overgang tot het christelijk geloof, waarop hij van zijn
vrouw moest scheiden en in de synagoge openlijk door den ban is vervloekt.
Roomsch wilde hij niet worden. Op een van zijn omzwervingen te Amsterdam bracht
Ds.Th.I.G. v a n E s s e n (overl. 1812, zie Kerkelijk Handboek 1908 Bijl., 102) hem
tot de openbare belijdenis van zijn geloof in Juni 1767. Hierna studeerde hij te
Utrecht in de godgeleerdheid en werd predikant te Mijdrecht 7 Sept. 1777. Op 1
Juni 1768 is hij te Amstelveen opnieuw gehuwd met B a r b a r a d e B a c k e r , geb.
te Amsterdam (overl. in Juli 1796). Twee van zijn kinderen werden predikant.
Hij schreef: Jehovah verheerlyckt door de erkenning van den waaren Messias
Jezus Christus (Amst. 1767); De Wonderlijke leidinge Gods omtrent een blinden
leidsman der blinden.... (Amst. 1768); vervolg hiervan (Amst. 1769); vermeerderde
uitgave met een ‘woord vooraf’ van P. D e e t m a n (Rott. z.j. [1869]); eenige malen
herdrukt; Bloemlezing uit de werken van Chr.S. Duitsch (Doesb. 1869); Israëls
verlossinge en eeuwige behoudenis.... (Amst. 1769), twee deelen met portret van
den schrijver; Intreereden.... te Mijdrecht (1777); De gelukstaat.... (Amst. 1779;
derde uitg. Goes 1871); Gedenkzuil opgericht te Mijdrecht 8 Maart 1788.... (Amst.
1788); Nederlands Debora.... 7 Aug. 1788 (Amst. 1788); J.Chr. de ware Messias....
(1855 op zijn naam verschenen).
Zijn portret is gegraveerd door J. Houbraken naar een geschilderd portret van H.
Pothoven.
Zie: v a n L a n g e r a a d e n d e B i e , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel.
in Ned. II, 648-650; Kerkelijk Handboek (1910) Bijl. 160.
Knipscheer

[Duivenvoorde, Henrica van]
DUIVENVOORDE (Henrica v a n ) v a n W a s s e n a a r , dochter van J a c o b
J a n s z o o n v a n W a s s e n a a r , stamvader van den katholieken tak der familie,
en van O d i l i a V a l k e n a a r , overleed te Antwerpen ongehuwd, 4 Mei 1658, oud
62 jaar. Waarschijnlijk is zij de jonkvrouw van Duivenvoorde, zuster van den heer
van Warmond en Alkemade, wonende op de Nieuwe Gracht te Utrecht, waar zij in
het geheim huisvesting verleende aan den bestuurder der missie, den vicaris
Rovenius, en zijn secretaris Godefridus van Mook, die, getroffen door een
verbanningsdecreet, nergens veilig konden verblijven. Bij een inval der
gerechtsdienaars in haar huis, 23 Aug. 1639, konden Rovenius en anderen
ontkomen. Zijn secretaris werd gevangen genomen en bij de huiszoeking werden
belangrijke papieren en stukken over het bestuur der missie in beslag genomen.
11 Oct. 1651 overleed de apostolische vicaris, bisschop Rovenius, te Utrecht ten
huize van jonkvrouw Henrica van Duivenvoorde, waar hij sinds jaren verbleef. Hij
werd op verborgen wijze begraven. Waarschijnlijk is de jonkvrouw daarna verhuisd
naar Antwerpen. Zij werd aldaar in de Sint Jacobskerk begraven in den omgang
van het koor. De beroemde beeldhouwer Artus Quellin, de oude, beitelde een schoon
marmeren gedenkteeken voor haar, die geprezen wordt als een groote weldoenster
der kerk. Nabij haar grafstede was de
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zerk van J o h a n n e s a Z e l l , zoon van A d r i a a n en van H e l e n a v a n
D u i v e n v o o r d e , hare zuster, waarschijnlijk te haren huize overleden 1653. Hij
was nog slechts een jaar priester.
Zie: Archief aartsbisdom Utrecht X, 136, LI (1924), 62, L, 56, 62, 79, 396; Batavia
Sacra II, 81, 83, 198; Graf- en Gedenkschriften van Antwerpen II, 18, 62; H o y n c k
v a n P a p e n d r e c h t , Hist. eccl. Ultraj. I, 94.
Fruytier

[Du, Jardin Karel]
DU JARDIN (Karel) of D u j a r d i n , schilder, geb. vermoedelijk 1622 te Amsterdam
uit G u i l l i a m d u J a r d i n e n J a n n e t j e I s b r a n t s . Omstreeks 1645/50 te
Rome, 1650 of 1652/55 te Amsterdam, 1656/60 te 's Gravenhage, na 1660/1674
te Amsterdam, van waar hij, met achterlating van zijn veel oudere vrouw, in 1674
weder naar Italië trok en 12 November 1678 in Venetië stierf. Volgens Houbraken
leerling van van Berchem; aangaande een opvallende verwantschap met werken
van Paulus Potter is nog niet opgehelderd, wie de gevende en wie de nemende
was. Dujardin is een der hoofdmeesters der italianiseerende landschappen,
gestoffeerd met herders, ruiters e.d. in den geest van Cl. van Berchem, met zonnige
luchten als Jan Both, die hem daarin overtrof. Zijn oeuvre bevat boven de vierhonderd
schilderijen, bestaande uit: Bijbelsche voorstellingen (H o f s t e d e d e G r o o t , no.
1-27), mythologische en allegorische voorstellingen (nos. 28-40), landschappen en
eenige interieurs (nos. 41-369), portretten, hierbij een regentenstuk te Amsterdam
(nos. 370-407), en verder uit 52 etsen, voorstellende italiaansche landschappen
(beschreven bij B a r t s c h ). Zijn zelfportret bevindt zich in het Rijksmuseum, een
geteekend zelfportret in het Britsch museum; gegraveerde portretten door Houbraken,
E. Fiquet en een onbekend kunstenaar.
Zie: E. P l i e t z s c h in T h i e m e - B e c k e r , Künstlerlex. X (1914), waar de oudere
literatuur is opgegeven; H o f s t e d e d e G r o o t , Verzeichnis IX (1926).
Kossmann

[Duker, Joannes]
DUKER (Joannes), of D u i k e r (i u s ), D u y k e r i u s , D u c h e r i u s , geb. te
Amsterdam in de tweede helft van de 17e eeuw. Zijn levensloop is niet in
bijzonderheden bekend; zijn geschriften brachten heel kerkelijk Holland in beroering.
Hij heeft ook Willem Deurhoff (zie in dit deel, kol. 382) aangevallen en als Spinozist
aangewezen. Hij was proponent, maar kreeg geen beroep om zijn stamelen. Hij
schreef: Regtsinnige harpstoffe: gesangen en vaarsen over de Heydelbergse
Catechismus (Amst. 1685); Gezangen over den Heid. Cat., met spreuken van de
beroemde oudvaderen (Amst. 1685); De geoopende deure tot de Heylige
godgeleerdheyd.... (Amst. 1687); Korte verhandeling der Alg. Kerkel. Gesch. van
de hemelvaart tot 1686 (Amst. 1686); Het leven van Philopater.... (Gron. 1691), met
drie vervolgen daarop (Gron. 1697; Harderw. 1697) en: Verhael van een wonderlijk
gezicht.... (‘Nieuwstad’, z.j.). Voorts: Schouburgh der Needer-Duijtsche letter-, spelen leeskonst.... (Amst. 1696) en: Voordbeeldsels der oude wijzen.... (Amst. 1700).
Zie: v a n L a n g e r a a d e n d e B i e , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel.
in Ned. II, 651-653.
Knipscheer
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[Dumans, Johannes Henricus]
DUMANS (Johannes Henricus), geb. te Utrecht in 1804, overl. te Bennekom 28
Dec. 1871. Hij studeerde te Utrecht in de godgeleerdheid en werd predikant te
Harmelen 13 Aug. 1826, te Edam 4 Dec. 1831, te Zierikzee 10 Oct. 1841; emeritus
31 Dec. 1864. Hij schreef: Toespraak bij het einde des jaars en afscheidsrede van
Zierikzee (1865) en anoniem: De bevestiging van Neerlands

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 8

440

onafhankelijk volksbestaan door de overwinning bij Waterloo (Zierikzee 1865).
Zie: v a n L a n g e r a a d e n d e B i e , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel.
in Ned. II, 655 v.
Knipscheer

[Dun, Hendrik Gann]
DUN (Hendrik G a n n ), overl. te Renkum 20 Juni 1868. Hij werd predikant te Balk
(Fr.) 30 Jan. 1831, te Venendaal 20 Oct. 1833, te Scheveningen 12 Nov. 1843, te
Vlissingen 5 Juli 1846, te Zwijndrecht 7 Oct. 1849, te Harderwijk 7 Sept. 1851, te
Fijnaart 1 Oct. 1854, te Scheveningen (2de maal) 18 Jan. 1857, te Renkum 9 Oct.
1859. Hij schreef eenige leerredenen: En Gij zult mijne getuigen zijn.... (Utr. 1858),
en: Over de hooge waarde van de gemeenschap des H. Geestes (Utr. 1858).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel. in Ned.
III, 179; Brinkman's Catalogus (1850-1882), 391; Kerkelijk Handboek (1903) Bijl.,
131, 152, (1907) Bijl., 155 v., 170, (1909) Bijl., 151, (1910) Bijl., 168; T.A. R o m e i n ,
Naamlijst der pred. in Friesl., (Leeuw. 1886), 434; S.D. v a n V e e n , Aanvull. en
verbet. op dit werk (Leeuw 1892), 56.
Knipscheer

[Duncan, Joan]
DUNCAN (Joan), geb. 1690, gest. te 's Gravenhage 1753. Hij studeerde te Leiden
in de rechten, waar hij ook promoveerde. Later werd hij benoemd tot 's Prinsen
gewonen raad en requestmeester en tot raad en rekenmeester zijner domeinen.
Als zoodanig werd hij in 1732 aangewezen door den meerderjarig geworden Prins
van Oranje, den lateren Willem IV, om met Diederik baron van Lijnden en Hobbe
baron van Aylva te Berlijn de in 1722 afgebroken onderhandelingen met den Koning
van Pruisen, Frederik Willem I (1713-40), te gaan hervatten, ten einde tot een
vergelijk te komen in zake de erfenis der Oranjes, wier geslacht in de mannelijke
lijn was uitgestorven met den dood van den koning-stadhouder Willem III (1702).
Het verdeelingsverdrag is datzelfde jaar tot stand gekomen.
Nog als student aan de leidsche hoogeschool had hij nauwe vriendschapsbanden
aangeknoopt met Pieter de Huibert, heer van Kruiningen, sinds 1717 drossaard van
Muiden, en met Mr. J.J. Mauricius, den lateren G.-G. van Suriname, die vele zijner
gedichten aan deze trouwe vrienden heeft opgedragen en in 1753 in zijn gedicht
De Tempel der Vriendschap deze onafgebroken 45jarige vriendschap heeft herdacht.
Zijn naam bleef verbonden aan de Bibliotheca Duncaniana, bestaande uit 460
o

deelen in 4 , die hij aan het land vermaakte; de ongeveer 20.000 boekjes, die in die
deelen waren bijeengebonden, vormen thans het voornaamste bestanddeel der
bekende pamfletten-verzameling in de Koninklijke Bibliotheek te 's Gravenhage.
Zie: W a g e n a a r , Vad. hist. XIX, 93; v. S y p e s t e y n , J.J. Mauricius ('s Gravenh.
1858); K n u t t e l , Catal. v. pamfl. I.
Bartelds

[Dunganus, Cornelius]
DUNGANUS (Cornelius) Ez., of D o n g a n u s , v a n D o n g e n , overl. te Utrecht
24 Juni 1636. Hij werd predikant te Baarn (‘en ter Eem’) in 1606, te Jutfaas (?) (door
de Staten afgezet in 1612), te Oost- en West-Zaandam in 1612, te Arnhem in 1617,
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te Utrecht in 1619. Hij was scriba op de utrechtsche synode van 1620, en deed bij
leening in Dec. 1626 dienst te Dordrecht. J o h a n n e s D u n g a n u s , predikant te
Neerlangbroek (overl. in 1639), was zijn zoon. Hij was contraremonstrant, wat vooral
te Jutfaas is gebleken en oorzaak werd van zijn afzetting, ook in verband met den
kerkelijken toestand te Utrecht, waar in
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Aug. 1612 een remonstrantschgezinde synode is gehouden ‘in den convente van
St. Catharina in den grooten refectoor aldaar’ (zie R e i t s m a e n v a n V e e n ,
Acta VI, 328-344), waar ook Wtenbogaert (dl. II, kol. 1469-1472) was. Opvallend is
zijn na 1620 veelszins besproken verzoenende houding tegenover de remonstranten;
ongetwijfeld in verband met het feit, dat hij de geldersche synode van 25-29 Juli
1620 als correspondent van Utrecht (pas uit Arnhem gekomen) heeft bijgewoond.
Het is weinig bekend hoe de geldersche synode terstond na de dordtsche synode
van 1618 en 1619 maatregelen heeft beraamd, die konden leiden tot wederopneming
der uitgestooten remonstrantsche predikanten (zie op Henricus Leo dl. VI, kol. 936).
Wie van dit streven op de hoogte is verklaart gemakkelijk de betuiging van Dunganus
in 1627, dat hij zich niet met de onderteekening van een zóódanige akte kon
vereenigen, die ten koste van de dordtsche canones zou zijn. Immers de dordtsche
synode had uitdrukkelijk uitgesproken: dat ‘God niet de oorzaak van de zonde’ was,
wat het eigenlijke struikelpunt van de remonstranten was. Deze plannen leden
feitelijk schipbreuk door tegenzin aan beide zijden, doch pleiten zeer voor het karakter
van den contra-remonstrant Dunganus, die nog (voor zoo ver ons blijkt) in 1629 in
deze richting werkzaam was.
Hij schreef: Pacificatie der Ont-ruster gemoederen. Over het droevigh dispuyt der
kercken onses landts. Waer inne (om voor te komen meerder ongerustheyd, ende
te bevorderen d'oude vrede die na God en waerheyt is) het verschil duijdelijck ende
sedighlijck wordt geëxamineert (Prov. 23:23) (Arnh. 1618); Redenen van
consideratien: dienende om de gereformeerde ghemeijnten bij den anderen te
houden, ende so veel doenlyck, alderhande scheuringe onder de selve te
voorhoeden. Genomen ende getrocken uyt de schriften ende boecken der
remonstrantsche leeraren, ende t'samen gestelt tot vrede ende ophouden van
vordere verdeeltheyden (Utr. z.j.[1626]). [Dit werk is behandeld door Carolus
Ryckewaert, remonstrantsch predikant, zie in dit deel in voce, in zijn geschrift:
Consideratien van eenighe ledematen vande ware, suyvere, christelijcke
ghereformeerde kercke op 't boecxken van C.v.D. onlancx tot Utrecht uytghegheven
met den titel: Redenen van consideratie etc. (z. pl. 1626). Daarop schreef Dunganus
weer: Salvatien van 't geschrift onlangs uyt-gegeven tegen de remonstrantsche
afgesonderde vergaderingen.... Nodigh by dese tijd gelesen te worden om te verstaen
of de verbodene bysondere byeencomsten der remonstrants-gesinden hier te lande
wettelyck of onwettelyck zijn (Utr. 1626). Voorts: Den vreedsamen christen,
voorghestelt in een christelijcke ende zedige aensprake aen den remonstranten
over haren vryen gods-dienst (Utr. 1628); en Tsamenspraeck tusschen Man ende
vrou.... (z. pl. 1630) over hetzelfde onderwerp.
Zie: v a n L a n g e r a a d e n d e B i e , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel.
in Ned. II, 656-659; A.C. D u k e r , Gisbertus Voetius II (Leid. 1910) (bijlagen, blz.
VII, LXXXVII), III (Leid. 1915), 103, vooral aant. 3; Acta der geldersche synoden, in
het archief van het provinciaal kerkbestuur van Gelderland te Arnhem (1620-1630).
Knipscheer

[Dunghen, Petrus Antonius van]
DUNGHEN (Petrus Antonius v a n ), geb. te Roermond 16 Jan. 1721, aldaar overl.
23 Nov. 1804, zoon van G r e g o r i u s B r u n o v.D. geneesheer te Roermond (werd
7 Sept. 1718 tot stadsdokter aangesteld) en van M a r i a E l i s a b e t h v a n T i t s ,
was J.U.L., werd 3 Mrt.
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1746, als opvolger van Gerardus Ignatius de Waghener, kanunnik der domkerk en
als zoodanig 23 Juni 1746 ingehuldigd. Den 27sten Febr. 1748 werd hij tevens in
de plaats van Petrus Antonius Petit tot secretaris van het kapittel aangesteld. Hij
stichtte in 1781 in de kathedraal een familiegraf voor zich en zijn broeder Rutger
Joseph van D., die volgt, en diens nakomelingen. Hij zelf zou echter in dat graf niet
begraven worden. Hij moest op zijn ouden dag de opheffing van het kapittel nog
beleven. Hij verwijderde zich echter niet en zijn kanunnikdij werd 5 Mrt. 1804
geliquideerd op de som van 1511 franken en 20 centimen en hem werd een jaarlijks
pensioen van 1000 franken toegekend.
Zie: J o s . H a b e t s , Geschiedenis van het tegenwoordig bisdom Roermond III,
120-121; A.F. v a n B e u r d e n , Genealogie van Dunghen in Limburg's Jaarboek
(1898-99), 18-19; d e z ., De handelingen van den Magistraat der stad Roermond
(1715-1762) in hetz. jaarb. (1905), 241, (1906), 225-226.
Verzijl

[Dunghen, Rutger Joseph van]
DUNGHEN (Rutger Joseph v a n ), geb. te Roermond 2 April 1711, aldaar overl. 20
April 1779, broeder van den voorgaande, was schepen van Roermond 1743-50,
burgemeester 1746-47, 1750, tevens lid der broederschap van het Heilig Sacrament
in de St. Christoffel-cathedraal te Roermond sedert 28 Sept. 1747, werd tot meester
dezer broederschap gekozen in 1748 (8 Mei) en 1765 (16 Juni). Hij was 19 Nov.
1743 benoemd tot raad en 6 April 1754 beëedigd als momboir van het souvereine
hof van Gelder te Roermond en bekleedde deze ambten tot zijn dood; huwde te
Roermond 18 Febr. 1740 P e t r o n e l l a C l a r a V a l l e n (geb. 5 Nov. 1715, overl.
3 Juni 1761) dochter van Augustinus en van Anna Maria Cnops. Uit dit huwelijk
werden 9 kinderen geboren o.a. G o d e f r i d u s P e t r u s J o s e p h u s (geb. 22
Mei 1743, secretaris van het souvereine hof te Roermond 1767-91), en M a r i a
A p o l l o n i a T h e r e s i a (geb. 16 Juli 1750, overl. 21 Sept. 1779, huwde 25 Jan.
1775 met Arnoldus Ludovicus Henricus Janssens, geb. 11 Maart 1750, overl. 11
Sept. 1805, promoveerde op 19-jarigen leeftijd als advocaat en was in 1770 als
zoodanig reeds ingeschreven bij het souvereine hof van Gelder, raad van het
genoemde hof 1792-94).
Zie: J o s . H a b e t s , Geschiedenis van het tegenwoordige bisdom Roermond III,
121; A.F. v a n B e u r d e n , Genealogiën Janssens en van Dunghen in Limburg's
Jaarboek (1898-99), 4-6, 11, 19-20; d e z ., De handelingen van den Magistraat der
stad Roermond (1727-1762) in Lb. Jb. (1906), 222; d e z ., Lijst der burgemeesters
en schepenen van Roermond onder Oostenrijksch bestuur (1715-1794) in Lb. Jb.
(1914), 126; d e z ., Lijst der kanseliers en raden van het souvereine Hof te Roermond
onder Oostenrijksch bestuur in Lb. Jb. (1914), 118, 120; d e z ., De loffelicke
Broederschap van het Heyligh Sacrament in de St. Christoffel- Kathedraal te
Roermond in Lb. Jb. (1922). 114, 117-119.
Verzijl

[Duppen, Petrus van]
DUPPEN (Petrus v a n ), geb. te Someren in N.-Brabant 15 Jan. 1615, overl. te
Amsterdam 14 Sept. 1671, trad 7 Sept. 1636 in de Sociëteit van Jezus en werd 19
April 1642 priester gewijd. In 1645 kwam hij naar het platteland van Zutphen en
Doesburg, waar hij als missionaris werkzaam was. Van 1649 tot 1657 stond v.
Duppen te Arnhem, waar hij niet dan des nachts de H. Diensten kon verrichten, die
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door ongeveer 200 personen werden bijgewoond. Van daar bezocht hij nog de
Katholieken van den omtrek tot op zes of zeven uur afstand. Op een dier tochten
werd hij te Rhe-
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nen gevangen genomen, doch tegen borgtocht vrijgelaten. In 1657 werd hij naar
Zwolle verplaatst en daarna naar Haastrecht (1665). Kort voor zijn dood vertrok hij
ter verpleging naar de amsterdamsche statie ‘de Zonnebloem’, waar hij overleed.
Zie: Arch. Utr. I, 443, II, 476.
Kleijntjens

[Duraeus, Johannes]
DURAEUS (Johannes) of D u r i e , D u r y , geb. te Edinburg omstr. 1595, overl. te
Kassel omstr. 1680. Zijn vader, R o b e r t D u r i e , was van 1609 tot zijn dood in
1617 predikant van de schotsche kerk te Leiden. Johannes Duraeus studeerde te
Leiden en te Oxford en werd predikant bij de engelsche gemeente te Elbing (Pruisen).
Hier had de zweedsche jurist K a s p a r G o d e m a n , een Lutheraan, omstr. 1628
een plan van overeenstemming tusschen Lutherschen en Gereformeerden in zake
de leer over het Avondmaal ontworpen en riep het oordeel van Duraeus in. Deze
nam de voorgestelde zaak zóó ter harte, dat het zijn levensroeping is geworden om
de beoogde verzoening tot stand te brengen. Hij ging naar Engeland, Duitschland,
Nederland, Zweden (1635-1638), Denemarken (1639). Hier was hij eerst
anglicaansch predikant te 's Gravenhage tot 1644, terwijl hij in 1645 zich weer bij
de presbyterianen aangesloten heeft. Als zoodanig was hij korten tijd in dienst bij
de engelsche gemeente te Rotterdam. Zijn pogingen voor zijn ideaal waren bij de
gereformeerde synoden echter vergeefsch. Van 1649-60 doorreisde hij weer vele
landen van Europa om ‘de unie van alle gereformeerden’ te bevorderen. In April
1655 zal hij weer in ons land zijn geweest; in 1657 was hij weer in Engeland; in 1661
te Amsterdam. Hier gaf hij uit: Irenicorum tractatuum prodromus (Amst. 1662). Ten
slotte vond hij althans een levensonderhoud bij de weduwe van Willem IV van
Hessen-Kassel, Hedwig Sophie, te Kassel. Zijn levensideaal heeft hij eerst in 1674
opgegeven. Hugo de Groot (dl. II, kol. 523-528) heeft met hem briefwisseling gehad.
Zijn geschriften vindt men bij J ë c h e r , Attgem. Gelehrten-Lexicon II, kol. 252. Zijn
invloed is ook te Utrecht merkbaar, zooals blijkt uit het standpunt van Voetius en de
utrechtsche vroedschap daartegenover (1661-65).
Zie: v a n L a n g e r a a d e n d e B i e , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel.
in Ned. II, 659-661; A.C. Du k e r , Gisbertus Voetius III (Leid. 1914), 158, aant. 1,
en bijlagen, blz. XXXIII v.; E d . M e i n e r s , Oostvrieschlandts kerkel. geschiedenisse
II (Gron. 1739), 412-419; Catalogus van handschriften Bibl. Rem. Rotterdam (Amst.
o

1869), n . 948 [Duvaeus’ te verbeteren in ‘Duraeus’]; J. L o o s j e s , Gesch. der luth.
kerk in de Ned. ('s Gravenh. 1921), 128 v.
Knipscheer

[Durer, Hieronynimus]
DURER (Hieronymus), geb. te Glückstadt (Holstein), overl. te Osnabrück 6 Juli
1704. Op 15 Maart 1674 is hij te Haarlem beroepen in de luthersche kerk, waar de
kerkeraad hem in 1683 heeft gecensureerd, maar waar hij door de overheid werd
gehandhaafd. In 1684 nam hij een beroep aan naar Osnabrück, waar hij in 1689
superintendent werd. Hij schreef: Korte grondlegging van de Christelijke lere....
(Amst. 1675); Grondig bericht van de tegenwoordige onlusten in de Lutersche
Gemeente tot Haerlem.... (Haerl. 1683), waartegen verscheen: Waerachtig
tegen-bericht op het ongegronde bericht van H. Durer.... door J.A.B. (Haerl. 1683).
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Voorts eenige geschriften, ook in het Hoogduitsch, van stichtelijken aard en: Einige
Streitschriften gegen Karl Peter.
Zie: v a n L a n g e r a a d e n d e B i e , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel.
in Ned. II, 632 v.;
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J. L o o s j e s , Naamlijst van predikanten.. der Luth. Kerk in Ned. ('s Gravenh. 1925),
67.
Knipscheer

[Durutte, François Joseph]
i

DURUTTE (François Joseph), geb. te Doua (Nord) 13 Juli 1767, overl. te IJperen
18 Aug. 1837, was een zoon van P i e r r e J o s e p h en van A g n è s A l l a r d . Zijn
vader behoorde tot den gegoeden koopmansstand, zoodat de zoon een uitstekende
opvoeding genoot. Toen evenwel Frankrijk bedreigd werd, trad hij in 1792 als
vrijwilliger in dienst bij het 3e bataillon du Nord. In dit jaar nam hij al dadelijk deel
aan den veldtocht in de Oostenrijksche Nederlanden onder Dumouriez en het
volgende jaar aan den inval in onze Republiek. Ingedeeld bij de voorhoede, die
onder generaal Berneron door een plotselingen overtocht over den Moerdijk zich
vasten voet in Holland zou verzekeren, was hij, na de mislukking van dit plan,
tegenwoordig bij de inneming van de Klundert en het beleg van Willemstad, waar
hij den rang van ‘adjoint aux adjudants-généraux’ (kapitein van den generalen staf)
verwierf. Na de tweede verovering van de Oostenrijksche Nederlanden in 1794 door
het Noorderleger onder Pichegru, betrad Durutte opnieuw het grondgebied van ons
land, waar hij toen vijf jaren gebleven is. Als behoorende tot het fransche hulpkorps,
werd hij gedurende dien tijd door de Bataafsche Republiek betaald en stond hij
feitelijk in dienst van die Republiek, voor wier belangen hij ook geroepen werd te
strijden. In Januari 1795 is hij kolonel, adjudant-generaal (d.i. bij den generalen staf)
bij de 6e divisie (gen. Delmas) van het Noorderleger; in Juli d.a.v. neemt hij dezelfde
betrekking waar bij het fransche hoofdkwartier te Utrecht; in 1796 is hij sous-chef
van den generalen staf onder Dardenne (dl. VII, kol. 356) bij de 1e divisie (gen.
Souham) te Zwolle; later werd hij tot chef van den staf benoemd bij de 3e divisie
(gen. Desjardin), die in Zeeland gelegerd was (hoofdkwartier Bergen-op-Zoom).
Uit die betrekking werd hij in 1799, bij gelegenheid van de landing der Engelschen
en Russen in Noord-Holland, geroepen, om ter vervanging van Malher (die 3 Sept.
tot commandant van Alkmaar was benoemd), op verzoek van Daendels, als
stafofficier bij diens divisie dienst te doen (naast gen. Barbou), in welke functie hij
een werkzaam aandeel nam aan den slag van Bergen (19 Sept.). Gedurende den
slag van Alkmaar (2 October) werd Durutte met een paar bataljons, een eskadron
cavalerie en de compagnie rijdende artillerie, op verzoek van Brune, door Daendels
ter versterking van den linker vleugel afgezonden. Uit de verschillende verhalen van
dien slag blijkt niet, dat die detacheering veel uitwerking heeft gehad. Als bekend,
deed de fransche opperbevelbebber den volgenden dag het fransch-bataafsche
leger een achterwaartsche beweging uitvoeren tot in de lijn Monnikendam Purmerend - Knollendam - Uitgeest - Heemskerkerduin - Wijk-aan-Zee, met het
hoofdkwartier te Beverwijk.
Durutte is na dien dag niet meer naar de divisie-Daendels teruggekeerd, maar
bij de fransche troepen gebleven, waarbij hij werd ingedeeld als chef van den staf
bij de divisie-Boudet, ter vervanging van den adjudant-generaal Maison, die den
2en October ernstig gewond was. Hij nam in die betrekking deel aan den volgenden
slag bij Castricum (6 October), na afloop waarvan hij door Brune ‘op het slagveld’
bevorderd werd tot brigadegeneraal, in welken rang hij aanvankelijk zijn functie bleef
waarnemen, totdat hem den 16den October het bevel over een fransche brigade
werd opgedragen. Twee dagen daarna sloot Brune met
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den hertog van York te Alkmaar de bekende conventie, volgens welke het
engelsch-russische leger de Bataafsche Republiek zou ontruimen en de veldtocht
dus een einde nam.
Den 10en Februari 1800 werd aan Durutte het commando opgedragen over de
stad Amsterdam, waar tijdens den veldtocht van 19 Sept. af generaal d'Hinnisdal
(die naar Frankrijk terugkeerde) het bevel had gevoerd. Slechts korten tijd heeft hij
die betrekking waargenomen. Den 24en Maart d.a.v. kwam hij afscheid nemen van
de Municipaliteit, aan welke hij generaal Clément (dezelfde, die tegen het eind van
den veldtocht de den 19en Sept. veroverde vaandels naar Parijs had overgebracht)
als zijn opvolger voorstelde.
Nog in hetzelfde jaar streed hij in het Rijnleger onder Moreau bij Möskirch, Biberach
en Hohenlinden; 9 fructidor an XI (27 Aug. 1803) werd hij bevorderd tot
divisie-generaal; 14 Juni 1804 werd hij tot commandeur van het Legioen van eer
benoemd. Na gedurende drie jaren het bevel te hebben gevoerd over het eiland
Elba, maakte hij in 1809 den veldtocht mede in Oostenrijk, waarna hij door den
Keizer tot baron de l'Empire werd verheven. In 1810 komt hij voor de 3e maal in
ons land. Waarschijnlijk zal hij ingedeeld zijn geweest bij het zgn. Corps d'observation
de la Hollande, waarmede Oudinot in dit jaar het koninkrijk Holland binnentrok.
Althans nadat die maarschalk den 4en Juli Amsterdam had bezet, werd den 28en
Aug. aan Durutte voor de 2e maal - nu met den titel van gouverneur - het bevel over
die stad opgedragen. De berichtgever van zijn aankomst in de Amsterdamsche
Courant (den 30en van Oogstmaand) schreef er bij: ‘Voor eenige jaren had hij zich
alhier de algemeene achting verworven: ten tijde der landing van de Engelschen in
Noord-Holland in 1794 onderscheidde hij zich in de roemrijke verdediging van die
landstreek, die thans een deel van het groote rijk uitmaakt; hij voerde toen het bevel
over de voorhoede van het hollandsche leger: bij den slag van Castricum werd hij
gewond en op het slagveld tot brigade-generaal verheven. Men zal zich in deze
groote stad herinneren, dat hij er het bevel voerde op eene wijze, die aan zijn karakter
zoo veel eer aandoet als zijne krijgsbedrijven aan zijne dapperheid.’ Ook dit
commando zou voor hem niet van langen duur zijn. Den 17en December 1810
schreef Napoleon zijn minister van oorlog, generaal Clarke, aan, om hem een
ontwerp-besluit voor te leggen, waarbij o.a. Molitor tot commandant van de 17e en
Durutte tot commandant van de 31e (territoriale) militaire divisién werden benoemd.
Deze laatste omvatte de departementen Bouches de l'Issel (Overijssel), Frise, Ems
Occidental (Groningen en Drente) en Ems Oriéntal (noordwestelijk Oldenburg). Tot
opvolger van Durutte als gouverneur van Amsterdam werd bestemd generaal baron
Goullus, die evenwel niet vóór 17 Februari 1811 Parijs verlaten heeft. Durutte was
echter reeds 10 Januari in zijn hoofdkwartier Groningen, waar hij zijn intrek nam in
het huis in de Boteringestraat, dat thans door den Commissaris der Koningin
bewoond wordt. De voornaamste taak, die hem in zijn nieuwe functie wachtte, zal
wel geweest zijn, aan de kusten op strengere wijze de afsluiting van Engeland toe
te passen, dan dit tijdens de regeering van Lodewijk Napoleon was geschied. Zijn
verblijf is evenwel ook hier niet van langen duur geweest; in het begin van October
1811 is generaal Puthod tot zijn opvolger aangewezen. Zoowel tijdens de
voorbereiding tot den tocht naar Rusland, als na den terugtocht is Durutte eenigen
tijd gouverneur van Berlijn geweest. Tusschen die beide commando's
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in werd hem te Warschau de organisatie opgedragen van de 32e divisie van het
Groote Leger, met welke hij in October 1812 versterking bracht aan het
oostenrijksche hulpkorps onder Schwarzenberg. In 1813 streed hij bij Lützen en
Bautzen (waarna hij tot comte de l'Empire werd benoemd), bij Dennewitz en bij
Leipzig. In 1814 verdedigde hij Metz. Na den afstand van Napoleon werd hij door
Lodewijk XVIII in het bevel over die vesting gehandhaafd en achtereenvolgens tot
ridder van St. Louis en groot-officier van het Legioen van eer verheven; doch toen
Napoleon in Maart 1815 was teruggekeerd, en maarschalk Oudinot aan Durutte het
commando over de 3e divisie had overgedragen en vertrok, koos deze met het
geheele garnizoen 's Keizers zijde. In het nieuwgeformeerde leger kreeg hij het
bevel over de 4e divisie van het 2e legerkorps, aangevoerd door generaal graaf
d'Erlon, onder het opperbevel van Ney. Dit legerkorps heeft den 16en Juni door een
samenloop van omstandigheden heen en weer gemarcheerd tusschen Quatre-Bras
en Ligny, terwijl in den omtrek van beide plaatsen slag werd geleverd. Bij den
terugmarsch naar Quatre-Bras door d'Erlon halverwege met zijn divisie achtergelaten
(om eenigszins het verband tusschen de beide groote deelen van de fransche
krijgsmacht te onderhouden) heeft Durutte niet de verantwoordelijkheid op zich
durven nemen, om gevolg te geven aan het dringende bevel van Napoleon, aan
d'Erlon gericht, om met zijn legerkorps ten aanval tegen de Pruisen op te rukken.
Daardoor heeft hij stellig althans een kans doen voorbijgaan, om het pruisische
leger een gevoeliger slag toe te brengen, ten gevolge waarvan het verschijnen van
Blücher, twee dagen later, op het slagveld van Waterloo misschien niet mogelijk
zou zijn geweest. Dit slagveld verliet hij zelf met bijna afgehouwen rechterhand en
een diepe wond aan het voorhoofd, waarvan het uitstroomende bloed hem het
uitzicht belemmerde, te paard gesteund en geleid door een wachtmeester der
huzaren. Na het tweede herstel der Bourbons op pensioen gesteld, trok hij zich
terug op een landgoed, dat hij in Vlaanderen in eigendom bezat, waar hij na een
lang en smartelijk lijden in 1837 overleed.
Zie: R o b i n e t , R o b e r t e t l e C h a p l a i n , Dictionnaire historique et
biographique de la Révolution et de l'Empire (Paris s.d.) I, 724; L i e v y n s , V e r d o t
e t R é g a t , Fastes de la Légion d'honneur (Paris 1845) III, 203, 204; Précis de la
vie militaire du lieutenant-général Cte François Durutte (Douai 1836); L o u i s H e i t z ,
Le Général Salme (Paris 1895), 173, 174; Archiefstukken uit het Dépot des archives
au ministére de la Guerre te Parijs (over den veldtocht van 1799 in Noord-Holland)
en het archief van Daendels, aanwezig in het Krijgsgeschiedkundig archief van den
Generalen staf te 's Gravenhage; Veldtocht van den generaal Brune in de Bataafsche
Republiek in het jaar 1799, beschreven door een Officier van zijn Etat-Major, uit het
Fransch (Haarlem 1801), 43, 51, 52, 54, 65, 109; B o s s c h a , Neerl. Heldendaden
te land, Register; Rapport des opérations de la division du lieut.-général Daendels
(la Haye 1799), 34, 35, 38, 39; G é n é r a l baron M a r b o t , Mémoires (Paris 1891)
III, 183, 319; A r t h u r C h u q u e t , La Campagne de 1812, Mémoires du Margrave
de Bade (Paris 1912), 20, 21; G e o r g e s M a n t e y e r , Les faux Louis XVI, Le
roman de Naundorff et la vie de Carl Werg (Paris 1926), 61, 432, 441; T h e o d .
J o r i s s e n , Herinneringen van Mr. Maurits Cornelis van Hall 1787-1815 (Amsterdam
1867, niet in den handel), 100-102; H e n r y H o u s s a y e ‘1814’
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(Paris s.d.), 19e éd., 402; d e z ., ‘1815’ (Paris s.d.), 75e éd., 73, 416, 435, 436;
Archieven van Amsterdam en Groningen.
Koolemans Beijnen

[Dusseau, Pieter Johannes Valentijn]
DUSSEAU (Pieter Johannes Valentijn), geb. te Kuilenburg 13 April 1807, overl. te
Schiedam 29 Sept. 1853. Hij studeerde aan het ev. luth. seminarium te Amsterdam
en te Leiden en werd predikant te Winschoterzijl 27 Maart 1836, en te Schiedam 8
Sept. 1839. In zijn eerste gemeente heeft hij de naar Winschoten verplaatste nieuwe
kerk ingewijd 20 Nov. 1836. De aangekondigde uitgave van een vertaling van Luther's
leerredenen is niet verschenen. Behalve vele bijdragen in tijdschriften van
dichterlijken aard, en van dichtbundels, ook voor de jeugd, gaf hij uit: Leerrede ter
inwijding van het nieuwe kerkgebouw te Winschoten (Winschoten 1836); De
boekdrukkunst en derzelver uitvinder L. Jansz. Koster (Amst. 1840). Na zijn dood
verscheen: Zestal nagelaten leerredenen (Amst. 1855) en Dichtstukjes (Amst. 1856).
Zie: v a n L a n g e r a a d e n d e B i e , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel.
in Ned. II, 661-663; J. L o o s j e s , Naamlijst van predikanten.... der luth. Kerk in
Ned. ('s Gravenh. 1925), 67-69.
Knipscheer

[Duvelaar, Cornelis]
DUVELAAR (Cornelis), geb. te Middelburg in 1647, overl. aldaar 16 Mei 1714. Hij
was een zoon van Pieter Duvelaar (zie beneden). Hij studeerde te Leiden in de
godgeleerdheid en werd predikant te Axel 4 Juli 1677, bij de waalsche gemeente
te Middelburg einde 1679. Hij schreef: Lettre des conducteurs de l' église wallonne
de Middelbourg..; Reflexions nécessaires, suivant l' Art. 39 du synode de Zutphen,
Avril 1700.... en Autre lettre du méme au Syn. à Bois-le-Duc, 28 Avril 1701, bewaard
in de Bibliothèque Wallonne te Leiden.
Zie: v a n L a n g e r a a d e n d e B i e , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel.
in Ned. II, 664.
Knipscheer

[Duvelaar, Pieter]
DUVELAAR (Pieter) of D u y v e l a e r , geb. te Middelburg, overl. aldaar in Nov.
1670. Zijn ouders waren P i e t e r J o o s t e n D u v e l a a r , burgemeester, en
J o h a n n a v a n d e P u t t e , diens tweede vrouw. Hij werd predikant te
Sint-Annaland in 1640, te Oostkapelle 4 Nov. 1642, te Middelburg 19 Juli 1654. Zijn
vrouw heette C a t h r i n a G r e n i e r ; drie zoons werden ook predikant, P e t r u s
D u v e l a a r werd secretaris der staten van Zeeland. Cornelis Duvelaar gaat hiervóór.
Hij schreef: Paraenesis, of trouwe opwekking tot eenige zeer noodige plichten in
deze verwarde tijden (Middelb. 1669).
Zie: v a n L a n g e r a a d e n d e B i e , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel.
in Ned. II, 663 v.
Knipscheer

[Duyck, Anthonis]
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DUYCK (Anthonis), zoon van G i j s b e r t D u y c k , heer van O u d k a r s p e l , geb.
te Hoorn tusschen 1560 en 1570, gest. in den Haag 13 Sept. 1629. Hij studeerde
in de rechten te Leiden en werd reeds 4 October 1589 benoemd tot advocaat-fiscaal
van den Raad van State, waardoor hij verplicht was het leger te velde te volgen.
Den 31sten Mei 1602 werd hij op een voordracht der Staten van Holland door Maurits
benoemd tot griffier van het Hof van Holland. Den 9den Nov. 1618 werd hij door de
Staten van Holland tot lid der commissie benoemd ter fine van onderzoek in de zaak
der gevangen genomen heeren, Oldenbarnevelt, de Groot en Hogerbeets. Kort
daarna werd hij in weerwil van zijn protest benoemd tot fiscaal bij de gedelegeerde
rechtbank, waarvoor Oldenbarnevelt c.s. hadden terecht te staan. Na afloop van
het rechtsgeding benoemden de Staten van Holland hem den 4en Oct. 1619 als
opvolger van François Francken tot raadsheer in
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den Hoogen Raad. Lang heeft hij dat ambt niet bekleed. Reeds den 22sten Januari
1621 werd hij door de Staten van Holland benoemd tot raadpensionaris, de eerste
die dit ambt bekleedde; ook kreeg hij een instructie, die zijn taak aanmerkelijk
beperkte bij de functie van landsadvocaat, die Oldenbarnevelt had bekleed. Hij heeft
zijn gewichtig ambt tot zijn dood toe bekleed. Hij is tweemaal gehuwd geweest, de
eerste maal met E l i s a b e t h d e M i c h e l y . Duyck was een zeer kundig regent,
die met gematigdheid zijn beginselen, die der Oranje-partij, voorstond: hij kan dan
ook onder de gematigde tegenstanders van Oldenbarnevelt worden gerekend,
zoodat het niet oneigenaardig was, dat hij den advocaat onder een anderen titel en
met wat beperkte bevoegdheid opvolgde. Duyck is niettemin het meest bekend
gebleven door het door hem opgestelde journaal, dat hij van 1591-1602 eigenhandig
heeft bijgehouden ‘van tgene daegelijckx gepasseert is in den oorloge der Staeten
Generael tegens de Spangiaerden ende andere vianden vande Vereenichde
Nederlanden’. De groote veldtochten van Maurits heeft hij dus persoonlijk bijgewoond
en het merkwaardigste daarvan nauwkeurig te boek gesteld. Zijn berichtgeving is
in het algemeen onpartijdig met een lichte overhelling naar den stadhoudersgezinden
kant. Het werk is in zeven boeken verdeeld, waarvan het vierde, dat de periode van
1598 en 1599 betrof, is verloren gegaan: het origineele handschrift berust thans in
de Koninklijke Bibliotheek. Daarnaar is het met inleiding en aanteekeningen
uitgegeven door L o d e w i j k M u l d e r als Journaal van Anthonis Duyck ('s
o

Gravenhage, Arnhem 1862-1866, 3 dln. 8 ).
Zie behalve de historische literatuur over de periode van Maurits en Oldenbarnevelt
de inleiding op de bovengenoemde uitgave van L o d e w i j k M u l d e r , verder:
F r u i n , Verspreide Geschriften III, 231, 235 vlg., 303 vlg., 306, VII, 364 vlg., 437,
522 vlg., VIII, 22, IX, 95.
Brugmans

[Duyl, Charles François van]
DUYL (Charles François v a n ), zoon van Dr. H e n d r i k L e e n d e r t v a n D u y l
en J e a n n e t t e C a r o l i n a L a m b e r t , geb. te Zierikzee 5 Juli 1847, gest. te
Groningen 10 Febr. 1906. Hij genoot zijn opleiding aan de kweekschool voor
onderwijzers te Groningen. Achtereenvolgens was hij werkzaam als hulponderwijzer,
sedert 1866 te Grijpskerk, sedert 1868 te Groningen (school tot voorbereiding voor
middelbaar en hooger onderwijs), sedert 1869 te Zaandam. In 1871 werd hij benoemd
tot hoofd van een lagere school te Kampen; het volgende jaar ook tot onderwijzer
aan de normaallessen aldaar. In 1877 werd hij benoemd tot leeraar aan de
rijkskweekschool voor onderwijzers te Groningen, welk ambt hij tot zijn dood heeft
bekleed; sedert 1903 was hij ook leeraar aan de handelsschool aldaar. Hij was een
zeer kundig en veelzijdig docent, die zoowel Fransch als Nederlandsch en
geschiedenis kon onderwijzen; ook was hij niet zonder letterkundigen aanleg. Hij
heeft leerboeken geschreven voor Fransch, Nederlandsch en geschiedenis, die in
zijn dagen met veel succes op verschillende kweekscholen, hoogere burgerscholen
en gymnasia werden gebruikt. Hij leidde velen op voor het examen lager en
middelbaar Fransch en was jaren lang secretaris van de afdeeling Groningen der
Alliance française; in verband daarmede werd hij door de fransche regeering in
1902 benoemd tot officier de l'Académie. Van waarde is zijn Overzicht der
beschavingsgeschiedenis van het Nederlandsche volk (Gron. 1887; 2e dr. aldaar
1895), dat in ruimen kring werd gewaardeerd.
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Hij huwde te Kampen in 1871 met M a r t j e H o f m a n van Grijpskerk.
Zie: N a g t g l a s , Levensberichten van Zeeuwen I, 46; Het Schoolblad, 20 Febr.
1906.
Brugmans

[Duyn, Arnold van]
DUYN (Arnold v a n ), van wien verder niets bekend is, schreef: Oudewaters moord:
of Waerachtig verhael van d'oudheid, belegering, inneemen en verwoesten der
o

geseide stad, door een meer dan heidensche wreedheid (Oudewater 1669, 4 ; 2e
o
o
o
dr. Utrecht 1713, 4 ; 3e dr. Utrecht 1739, 4 ; 4e dr. Amsterdam 1743, 4 ), dat blijkens
de voortdurende herdrukken nog lang belangstelling vond.
Zie: N i j h o f f , Bibliographie van Ned. plaatsbeschrijvingen, in voce.
Brugmans

[Duyns, Peter]
DUYNS (Peter), data van geb. en overl. onbekend. Zijn naam komt ook voor als
P i e t e r d e n D u y t s ; hij wordt het eerst genoemd als kapitein der Watergeuzen
in het najaar 1571, toen hij met zijn schip bij Sandwich lag. Daar hij aan boord gebrek
aan volk had, werden een twintigtal gevangenen gedwongen bij hem aan boord te
gaan en dienst te doen. Korten tijd daarna verloor hij tijdens een hevigen storm bij
het inzeilen van de haven van Duins zijn schip. De bemanning werd gered en ging
over aan boord van het schip van Symon Meyns, ook wel genaamd Symon Joostens.
In Jan. 1572 ging men onder zeil en nam weldra drie vischbooten, waarvan Peter
Duyns er een behield als eigen schip. Den volgenden avond, tusschen tien en elf
uur, deden de Watergeuzen bij Schoorl een landgang; de baljuw van Zijpe werd
gevangen meegevoerd, en twee dagen later in het Vlie aan boord van zijn schip
opgehangen. Op 3 Febr. 1572 zeilde Peter Duyns met Treslong en Symon Meyns
naar Middelgrond, verder wordt zijn naam niet meer genoemd.
Zie: v a n V l o t e n , Nederl. Volksopstand (1858) I, 328; Algem. Rijksarchief,
Archief Hof van Holland, 5654, fol. 494 vo., 495 vo.
Vogels

[Duysel, Franciscus Jonatas]
DUYSEL (Franciscus Jonatas), D u y s e l i u s , D u i s s e l , priester, geb. te Montfoort,
zoon van J o n a t a s v a n D., secretaris van de stad en lande van Montfoort. Hij
woonde reeds voor 1622 en volgende jaren in zijn geboortestad bij zijne moeder
en overleed aldaar Aug. 1661. Zijn katholieke familie vnl. zijn broeder W i l l e m ,
rentmeester en advocaat, wist door haar invloed te verkrijgen, dat hij veilig in het
stadje mocht verblijven. Bovendien was hij in nauwe betrekking met den beer van
Merode, borggraaf van Montfoord, bij wien hij als kapelaan in bediening was. Bij
het overlijden van heer Floris de Merode bracht hij het lijk over naar de Zuidelijke
Nederlanden en verbleef een tijd te Petersem in dienst der douairière. Klachten over
zijn verblijf bij den vijand bleven niet uit. Hij wist toch in Montfoort weder te keeren
met toestemming van den magistraat. Franciscus Duysel stichtte 1661 drie beurzen
voor zijn familie of, in gebreke daarvan, voor Montfoortenaars. Een in het college
der H. Drievuldigheid voor de humaniora en twee in het hollandsch college voor de
theologanten te Leuven. Door verlies of vermindering der fondsen werden deze
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twee laatste tot één beurs teruggebracht, 1775. Deze beurzenstichting wordt niet
vermeld in de beschrijving der beide colleges in de Analectes hist. eccl. Belg. Uit
een brief van den pastoor van Montfoort, 1798 (Archief aartsb. Utrecht XXXIX (1913)
226), blijkt haar bestaan.
Zie: Archief Aartsb. Utrecht I, 422, V, 425 en vv., X, 194; Batavia Sacra II, 141;
De Katholiek LXI, 249.
Fruytier

[Duysel, Josef]
DUYSEL (Josef), D u i s e l i u s , franciscaan, geb. 1620 te Montfoort, overleed 7 Juli
1673 te
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Amsterdam, waarschijnlijk een bloedverwant van Fr. D., die voorafgaat. Hij was
werkzaam als professor der filosofie in het klooster te Thienen 1649-53; daarna als
lector der theologie in het klooster te Antwerpen. Van dien tijd dagteekenen de
gedrukte theses: Conclusiones theologicae de legibus ad mentem Doctoris subtilis.
Praeside F. Josepho Duyselio, ordinis F.F. minor. S. Theologiae lectore, defendent
F. Matthias Gilkart, F. Henricus van den Dyck ejusdem ord. Antverpiae in conventu
F.F. Min. Reg. Obs. die 21 Junii, hora 9 ante et 3 post meridiem (Antv., Petrus
Bellerus 1656). Vervolgens werd hij 1659 lector der theologie in het klooster te
Leuven. 1661 werd hij naar Amsterdam gezonden om in de statie ‘Mozes en Aaron’
pater Jac. Huysman op te volgen. 1666-69 was hij definitor zijner orde. Ook was hij
overste der missionarissen. Hij werd in de Oude Kerk begraven. Zijn portret in crayon
geteekend door den beroemden schilder-graveur Hubertus Quellinus van Antwerpen,
1664, bevindt zich nog in de pastorij ‘Mozes en Aaron’. Vondel schreef voor het
portret een vierregelig vers.
Zie: Bijdragen bisd. Haarlem IX, 86-87, XVII, 68; Analectes hist. eccl. Belg. XXII,
222; Archief aartsb. Utr. XXXIV, 92; De Katholiek LX, 345.
Fruytier

[Dijck, Augustinus van]
DIJCK (Augustinus v a n ), norbertijn, geb. te Duffel, overl. te Tilburg 12 Aug. 1664,
legde de kloostergeloften af in de abdij van Tongerloo 1 Febr. 1625. Hij werd 1627
naar Rome gezonden in het St. Norbertcollege en aldaar 23 Sept. 1628 priester
gewijd. 1632 keerde hij naar zijn abdijterug. Onderweg stierf zijn confrater en
reisgenoot, Fredericus van Gendt uit Waalwijk, te Parma. Vervolgens werkte A.v.
Dijck als onderpastoor te Duffel en Diest en sinds Augustus 1636 als pastoor te
Mierlo, waar hevig de pest woedde. Hij werd zelf door de ziekte aangetast, doch
genas. Door het retorsieplakkaat was hij in zijn parochie niet veilig en schuilde nu
hier dan daar, Diest, Gemert, Mechelen enz. 1643 benoemde zijn abt hem tot pastoor
te Tilburg. Hetzelfde jaar werd hij aangesteld tot deken van Hilvarenbeek. Na 1648
was hij niet altijd veilig in Tilburg en moest om de vervolging te ontkomen meermalen
naar elders de wijk nemen, en een schuurkerk bouwen over de grens te Poppel.
Het nonnenklooster zijner orde te Herenthals vermeldt hem in het doodenboek als
weldoener.
Zie: v a n S p i l b e e c k , Necrologium B.M.V. de Tongerlo, 157; S c h u t j e s ,
Gesch. bisdom den Bosch V, 104, 713-714.
Fruytier

[Dijk, Aldert Sierks]
DIJK (Aldert Sierks), geb. in 1699, overl. te Groningen 6 Dec. 1779. Hij was sedert
16 Aug. 1733 leeraar der Doopsgezinden bij de Oude Vlamingen. Zijn gemeente
behoorde tot de Groninger Doopsgezinde Sociëteit. Hij behoorde niet tot de ‘oudsten’
of ‘algemeene opzieners’, maar had toch grooten invloed. Toen men na lange jaren
van voorbereiding besloot tot het uitgeven van een belijdenis, schreef hij de voorrede
(1755). Hij gaf uit: Sluit-reede, gedaan by het eyndigen der algemeene vergaderinge
der doopsgezinde sociëteit.... (Gron. 1754); Nutte bijbel-oeffening over gewichtige
waarheden en toestanden des christendoms (Gron. 1738); Na-erinnering eener
redevoering over 't slot van den Bijbel.... (Gron. 1744); Het leven en sterven van
een Christen.... (Gron. z.j.); De heilbegerige jongeling..... (Gron. 1732); Catechetise
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behandeling over de geloofsbelydenis.... (Gron. 1773); Proeve eener kleine
catecistize Passi-school.... (Gron. 1759); Kleyne catechismus.... (Gron. 1742).
Zie: v a n L a n g e r a a d e n d e B i e , Biogr.
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Woordenboek van Protest. Godgel. in Ned. II, 678 v.; Catalogus der werken over
doopsgezinden.... (Amst. 1919), 149, 260.
Knipscheer

[Dijk, Joannes]
DIJK (Joannes), geb. te Medemblik 27 Oct. 1791, overl. te Amsterdam 1 Maart
1874. Hij studeerde te Utrecht in de godgeleerdheid en werd predikant te Middelie
13 Febr. 1814, te Oost- en West-Blokker 3 Maart 1816, te Zwaag 4 Oct. 1818, te
Berkhout 21 Sept. 1828; emeritus 1 Juli 1837; hulpprediker te Amsterdam van
1851-65. Hij schreef: De slapende in den Haarlemmerhout.. (Amst. 1844); Sophia
van Berkhout, een verhaal uit de geldersche geschiedenis van 1319 en 1320, drie
deelen (Amst. 1845); De burchtvrouw van Collendoorn, naar oud-sallandsche
kronieken en legenden (Zwolle 1843); De kapellaan (Amst. 1847); De vreemdeling
in N.- Holland.... (Amst. 1850); De bede van Agur (1851); Josef.... (Amst. 1854).
Zie: v a n L a n g e r a a d e n d e B i e , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel.
in Ned. II, 679.
Knipscheer

[Dijk, Antonius van]
DIJK (Antonius van), geb. 15 Maart 1791 te Ulvenhout, overl. 13 Juli 1848 te Breda.
Zijn latijnsche studiën verrichtte hij te Turnhout, waarna hij zijn theologie studeerde
in het seminarie IJpelaar. Tot priester werd hij gewijd te Brussel 22 Juli 1814. Reeds
in 1815 vinden wij hem te IJpelaar als professor der wijsbegeerte, terwijl hij tevens
de H. Schrift verklaarde, daarna als professor der godgeleerdheid. Uitmuntend in
geleerdheid, evenals in godsvrucht en nederigheid had hij tot zinspreuk gekozen:
‘in prudentia et simplicitate’. Hij werd 11 Sept. 1832 benoemd tot President van het
seminarie. Om zijn verdiensten benoemde Z.H. de Paus hem 18 Nov. 1846 tot
Bisschop van Adrus i.p.i. en tevens tot eersten coadjutor van Mgr. van Hooydonk
met recht van opvolging. Mgr. van Hooydonk, geassisteerd door Mgr. van
Wijckerslooth en Mgr. Zwijsen, diende hem de bisschoppelijke wijding toe. Slechts
2 jaar bestuurde hij het vicariaat van Breda.
Zie: K r ü g e r , Gesch. v.h. bisd. Breda, 447.
Kleijntjens

[Dijk, Jacob van]
DIJK (Jacob v a n ), geb. te Vlaardingen 25 Jan. 1745, als zoon van L e e n d e r t
v a n D i j k en A d r i a a n t j e S a n d e r s , die tot den landbouwenden stand
behoorden, overl. te Kralingen 10 Mei 1828.
Tot zijn tiende jaar ging hij school; toen overleed zijn vader ten gevolge van een
ongeluk. Jacob moest zijn moeder voortaan ter zijde staan in de bouwerij. Dit
verhinderde hem niet na afloop van de dagtaak les te nemen of zich door zelfstudie
verder te bekwamen. Nadat de kleine veestal van zijn moeder tot drie keeren toe
verloren ging door de veepest, geraakte het gezin in groote armoede. Het gelukte
hem eenige stedelijke ambten te verkrijgen: zoo werd hij stadshavendieper, bierkruier
en turfdrager, welke ambten hij tot 1783 vervulde, in welk jaar hij benoemd werd tot
Gaarder van 's Lands middelen te Nieuwerkerk. Deze functie vervulde hij tot 1805
toen hij benoemd werd tot ontvanger; in 1810 werd zijn functie opgeheven en moest
hij van een schraal pensioen rondkomen, zoodat hij wederom in zorgvolle
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omstandigheden verkeerde. Bij de herstelling in 1813 kreeg hij weder een aanstelling,
nl. die van Ontvanger der Indirecte Belastingen en kort daarop ook die tot ontvanger
van den Impost op de turf te Kralingen; in 1817 werd hij gepensionneerd.
In 1775 was van Dijk gehuwd met A a r t j e v a n K e m p e n , die hem in 1812
ontviel. Van Dijk genoot een zekere bekendheid als dich-
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ter. Hij was niet de eerste van zijn geslacht, die zich daartoe geroepen gevoelde,
want zijn grootvader moet een bekend rederijker geweest zijn en was waarschijnlijk
een sieraad van de destijds nog bestaande vlaardingsche Rederijkerskamer
d'Akerboom. Bij verschillende gelegenheden zagen gedichten van hem het licht,
terwijl hij meerdere malen bekroond werd door Taal- en Dichtlievende
Genootschappen. Den 29sten September 1783 werd hij gekozen tot medelid van
het Haagsche Dichtlievende Genootschap ‘Kunstliefde spaart geen vlijt’. In de
verhandelingen van genoemd genootschap verschenen meerdere van zijn werken:
De verheerlyking van Jezus Christus op den Burger, De voor- en nadeelen van den
Rijkdom, De beste burger, De wiskundige Droom.
In het bekende vlaardingsche zangverschil in 1775 koos hij de partij van de ‘lange
zangers’ en naar aanleiding van deze zaak, die zoovele gemoederen in beweging
bracht, verscheen van zijn hand een werkje: Vlaardings Zangverschil of Historisch
Verhaal.... door E.D.G.Z. Verschillende gedichten, enz. verschenen in afzonderlijke
uitgaaf: De Vrijheid van Drukpers (Rott. 1786); De welberaden stap voor 't Vaderland
(Haarl. z.j.); Het nut der luchtbollen; Gedichten (Haarl. 1789); Verlossing der
Israëlieten uit Egypte (Haarl. 1791).
Na zijn overlijden werden zijn Nagelatene Schriften te Rotterdam in 1834
uitgegeven in 2 dln. door de zorgen van W. v a n d e n H o n a a r d .
Het reeds genoemde Haagsche Dichtlievende Genootschap liet zijn schilderij
maken door Bolomy, waarnaar R. Vinkeles een kopergravure maakte. In Vlaardingen
werd een straat naar hem genoemd, de Jacob van Dijkstraat. Zijn portret werd nog
geteekend door A. Schouman en gelithografeerd door R. Vinkeles.
Sigal

[Dijk, Jan van]
DIJK (Jan v a n ) of D i j c k , overl. te Amsterdam in 1679, doopsgezind leeraar bij
de gemeente ‘De Zon’ te Amsterdam sedert 1664, toen deze gemeente zich van
die van ‘'t Lam’ had afgescheiden. Ten onrechte zijn zijn geschriften wel
toegeschreven aan P i e t e r v a n D i j k J z ., die leeraar was bij de oude Vlamingen
in ‘De Kruikjes’ en in 1803 is overleden. Hij schreef: Noodtwendich bericht tot
openinge der onlusten en geschillen.... (Amst. 1663); Antwoort op de wederlegging
van het nootwendigh bericht.... (Amst. 1664). Deze ‘wederlegging’ is geschreven
door P i e t e r B a l l i n g .
Zie: v a n L a n g e r a a d e n d e B i e , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel.
in Ned. II, 681; Catalogus der werken over Doopsgezinden.... (Amst. 1919), 122 v.
Knipscheer

[Dijk, Johannes van]
DIJK (Johannes v a n ), geb. te 's Gravenhage in Maart 1718, overl. aldaar 6 Oct.
1798. Zijn ouders waren H e n d r i k v a n D i j k en L o u i s a B l o t e l i n g h . Hij
studeerde te Leiden in de godgeleerdheid en werd garnizoenspredikant te Namen
31 Aug. 1749, predikant te Maastricht 25 Sept. 1757, hoogleeraar aan de illustre
school te Maastricht 16 Juli 1765; emeritus in 1771. Hierna woonde hij eerst te
Voorburg, sedert 1794 te 's Gravenhage. Hij trouwde in 1747 met A n n a M a r i a
v a n K e r v e l en hertrouwde in 1784 met A n n a A d r i a n a V e r s c h u r i n g h .
Zijn inaugureele rede te Maastricht als hoogleeraar heeft tot titel: De causis
praecipuis, propter quas post captivitatem Babilonicam ita abhorreant ab Idololatria,
cui olim tam addicti fuerant (1765). Voorts schreef hij: Euphemia of de triomf van
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den godsdienst (Maastr. 1769); De klaagliederen van Jeremia (Maastr. 1770); De
rampzalige gelieven
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(Maastr. 1774); Kort begrip der leerstukken en gebruiken der Roomsche Kerk (vert.
uit het Fransch); Gezangen.... op 12 Sept. 1787 (Maastr. z.j.).
Zie: v a n L a n g e r a a d e n d e B i e , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel.
in Ned. II, 680 v.
Knipscheer

[Dijk, Margaretha van]
DIJK (Margaretha v a n ) of G r i e t j e v a n D i j c k , geb. te 's Gravenhage, bekend
als volgster van Jacobus Verschoor (zie dit deel in voce). Zij schreef: Licht schijnende
in de duistere plaatsen (1709) onder pseud. C h r i s t i a n u s C o n s t a n t s ; Korte
aanmerkingen over den brief aan de Galaten (Amst. 1710); Geestelijke huishouding
Godts vergeleeken met de huishouding van Abraham (Amst. 1716); Aanmerkingen
over 't Evangelium Johannes 1-7 (Amst. 1717; Leid. 1741).
Zie: v a n L a n g e r a a d e n d e B i e , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel.
in Ned. II, 675-678.
Knipscheer

[Dijke, Pieter van]
DIJKE (Pieter v a n ), geb. te St. Philipsland 9 Juli 1812, overl. aldaar 3 Mrt. 1883.
Hij is 30 Aug. 1832 gehuwd met P i e t e r n e l l a M a r i a M o l . Door H.J. Buddingh
(dl. VII, kol. 227) ‘bekeerd’, begon hij samenkomsten van afgescheidenen te leiden.
Na kennismaking met L.G.C. Ledeboer (zie dit deel in voce) werd hij door dezen
als een van de ‘mannen van art. S’ (der dordtsche kerkorde) bevestigd tot predikant
te Sint-Philipsland, 10 Maart 1849. Hij stond aan het hoofd van 18 gemeenten, van
welke verschillende door hem in het leven zijn geroepen. Brieven van hem zijn
afgedrukt in Het veelbewogen leven.... van P. van Dijke.... (Rott. z.j.), 144-182.
Zie: v a n L a n g e r a a d e n d e B i e , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel.
in Ned. II, 686.
Knipscheer

[Dijkhuizen, Aalt Gerritsz.]
DIJKHUIZEN (Aalt Gerritsz.), geb. te Nijkerk, overl. te Ouddorp 10 Dec. 1864. Hij
studeerde te Leiden in de godgeleerdheid en werd predikant te Rijnsaterwoude 7
Nov. 1813, te Wijk bij Heusden 7 April 1817, te Ouddorp 8 Maart 1818. Hij was
gehuwd met M a r g a r e t h a P e t r o n e l l a V e r k o u w . Behalve vele preeken in
De Wachter op Sions muur en een Leerzame en praktikale verhandeling over Math.
14:22-34.... (Amst. 1856), verscheen van hem: Het oordeel der nat. synode over de
betwiste vijf hoofdstukken der geref. leer.... opnieuw uitgegeven met een voorbericht
(Gorinch. 1856).
Zie: v a n L a n g e r a a d e n d e B i e , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel.
in Ned. II, 687.
Knipscheer

[Dijks, Willem Caspar]
DIJKS (Willem Caspar) of D i j c k s , norbertijn der abdij Knechtstede bij Keulen,
geb. te Dusseldorf 3 Jan. 1696, studeerde in het college zijner geboortestad bij de
Jezuïeten, en volgde daarna de lessen der filosofie van de paters Observanten. Hij
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begaf zich vervolgens in de abdij der premonstratensers te Knechtstede, waar hij
14 Aug. 1714 de kloostergeloften uitsprak. Reeds vóór zijn priesterwijding verliet hij
de orde en de katholieke kerk. 1720 ging hij over tot het protestantisme en verbleef
sinds meestal te 's Gravenhage. Hij vertaalde in dien tijd 1721-31 verschillende
werken in het Nederlandsch o.a. Nieuwe reizen naar de franse eilanden van Amerika
zijnde dit werk in 't fransch beschreven door den Heer P. Labat en in 't nederduitsch
in 't ligt gebracht door W.C. Dijks. Met veet fraye kopere plaaten verciert (te
o

Amsterdam bij Balth. Lakeman 1725) vier deelen in klein 4 . Dit werk van den
dominicanerpater en missionaris Joh. Bapt. Labat, Nouveau voyage aux iles de
o

l'Amérique was gedrukt 1722, zes deelen in 8 te Parijs en 1724 in den Haag. De
kaarten en figu-
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ren in de nederl. vertaling zijn in het Fransch, dus uit de fransche uitgaaf. Op het
einde van 1731 verliet W. Dijks de Nederlanden en keerde, na een bijeenkomst met
zijn abt te Vriemersdorf, berouwvol in zijn klooster weer, tot groote vreugde zijner
medebroeders, 1732. Zijn bekeering bleek zoo oprecht, dat de abt hem waardig
oordeelde om 11 Juli 1733 de priesterwijding te ontvangen. Hij schreef of vertaalde
eenige werken, waarin hij zijn afval beleed en de dwalingen der Protestanten
bestreed.
Epistola fundamentalis Romano-Catholica of Brief van een Roomsch- Katholyk
Priester aan een Rooms- Katholyk Rechtsgeleerde te Dusseldorf, Waarin grondig
en bondig wordt wederlegt: De waaragtige Historie van Johan Lindlauw. Met een
voorrede aan de Burgers van 's Gravenhage. Door den Heer F. Wilhelmus Casparus
Dyks Priester en Regulier Kanunnik der Abdye van Knechtstede (Dusseldorf 1736),
o

372 blz. 8 . In handschrift had hij reeds in 1733 gereed: Klein antwoord aan Johan
Lindlauw. Geen enkele drukker durfde het uitgeven uit vrees dominus Velse in den
Haag te vertoornen. 1736 verbleef Dijks een tijd in de abdij zijner orde te Steinfeld,
bisd. Keulen. Drie vertalingen gaf hij naamloos uit: Vier Zamenspraken tusschen
Hiob en Simpson twee gereformeerde Burgers en Lidmaten, over den Heydelbergsen
catechismus, Uyt het Hoogduyts vertaelt door een Beminnaer der ware Religie
(Antw. J.B. Jouret 1740), twee deelen; Nieuw aengestelde Zamenspraken van twee
b keerde Katholyken Hiob en Simpson met den Heer Joan. Mann. predikant.... Uit
het hoogduits vertaelt door een beminnaar der ware religie (Antw. bij de wed. J.B.
Jouret) z.j. (1744?); Vreet Vogel ofte sterf. Dat is: dringende hoofd-vragen aan alle
predikanten ter beantwoording overgegeven. Door den Heer J.N. Weislinger. Uit
o

het Hoogh Duits vertaelt door een R.K. priester, twee deelen, 8 (Antw., J.B. Jouret
1741) met merkwaardige platen. Over de uitgave en de verspreiding van dit werk
en van de Vier Zamenspraken geeft de norbertijner-pastoor van Rhenoy
mededeelingen in een brief van 9 Aug. 1740. Hieruit blijkt, dat het tweede deel der
Vier Zamenspraken, bestemd voor den drukker Jouret, te Deventer was verloren
gegaan en Dijks niet te bewegen was een nieuw exemplaar te zenden. De prior der
paters karmelieten te Antwerpen zou de vertaling bezorgen (Archief aartsb. Utrecht
XIII, 52). Nog vertaalde Dijks het werk van Mgr. Richard bisschop van S. Davids:
The Defence of the Miracles of our blessed Saviour. tegen Woolston. Te Keulen
verscheen nog 1753: 'T Portrait eens waaren Hervormers uit den Staaten- Bijbel
schriftmatig afgeschetst, ofte onderrichtende brieven aan de Protestanten in de
o
Vereenigde Nederlanden door den Heer F.W.C. Dyks, 598 blz. 8 . De norbertijn L.
G o o v a e r t s , die nauwkeurig de werkjes van Dijks beschrijft, weet den datum van
diens overlijden niet te melden. P a q u o t en verdere bibliografen vermelden hem
niet; alleen H u r t e r , Nomenclator literarius IV (ed. 1910) 1048, schenkt hem een
enkelen regel.
Zie: L. G o o v a e r t s , Ecrivains de l'ordre de Prémontré I, 220-222; Catalogue
collections van der Straelen II, 218, 219.
Fruytier

[Dyonisius]
DYONISIUS, wijbisschop, genaamd S t e p h a n i , werd 17 Oct. 1436 door paus
Eugenius IV verheven tot bisschop met den titel van Rhosus (Rossensis), om op te
treden als wijbisschop van den bisschop van Luik. Hij behoorde tot de orde der
karmelieten in het klooster te Thienen. Dom B e r l i è r e , Revue Bénédictine XXIX

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 8

(1912), 440-443 somt een groot aantal wijdingen op, verricht door den wijbisschop
1436-1457. In het
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gedeelte van ons land, dat tot het bisdom Luik behoorde, wijdde hij 1 Aug. 1438 de
voorloopige kerk der Kruisheeren te Maastricht en 1442 de kapel van het klooster
Maria Wijngaard te Weert. 4 Juli 1444 gaf de bisschop van Luik toestemming om
de kapel te Asten van O.L.V. van Ommel door zijn wijbisschop te laten wijden. Hij
verrichtte ook wijdingen in het bisdom Kamerijk. Hij over-
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leed 25 Oct. 1458. S a n d e r u s , Chorographia sacra Brab. II, 282 vermeldt zijn
grafschrift.
Zie: E u b e t , Hierarchia Cath. II, 248, 307; D e v i l l i e r s , Bibl. Carmel. I, 404, II,
905; Publications de la Soc. hist. du duché du Limbourg XII, 146, XXXI, 60;
C o p p e n s , Nieuwe beschrijving bisdom den Bosch III, 306; S c h u t j e s , Gesch.
bisdom den Bosch.
Fruytier
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E.
[Ebersbach, Christian Heinrich]
EBERSBACH (Christian Heinrich), geb. te Hamburg in 1763, overl. te Bremen 10
Jan. 1858. Hij studeerde te Erlangen en te Jena in de godgeleerdheid en werd
hoogduitsch predikant te Bergen op Zoom in Febr. 1789, te Amsterdam 2 Dec. 1796;
emeritus 17 Febr. 1839. Te Amsterdam was hij ook buitengewoon hoogleeraar in
de godgeleerdheid aan het luthersch seminarie; hij aanvaardde dit ambt met zijn
Oratio de doctrina morum, universae theologiae fundamento op 19 Juni 1819. Bij
keizerlijk decreet van 24 Jan. 1812 werd hij benoemd in de Commissie tot organisatie
van het bestuur der luthersche kerk. Ook heeft hij samengesteld: Sammtung
christlicher Gesänge zum Gebrauch bey dem deutschen Gottesdienste in den
Evg.-luth. Gemeinden im Kön. der Niederlande (Amst. 1827; 2de dr. 1831). Zijn
verdere werken zijn veelal van stichtelijken aard.
Zijn portret is gegraveerd door D. Sluyter (naar H.W. Caspari), C. Bogerts (op
een verzamelblad) en een onbekend kunstenaar, in zwarte kunst door F.C. Bierweiler.
Zie: J. L o o s j e s , Naamlijst van predikanten.... der luth. kerk in Ned. ('s Gravenh.
1925), 70 v.; Bibliotheca theol. et philos. (Lugd. Bat., Burgersdijk en Niermans 1900),
blz. 772, no. 249; J. L o o s j e s , Gesch. der luth. kerk in de Nederl. ('s Gravenh.
1921), 211, 214, 218-220, 235; L. K n a p p e r t , Gesch. der Ned. Herv. Kerk II (Amst.
1912), 229.
Knipscheer

[Eeckman, Hyacinthus]
EECKMAN (Hyacinthus), predikheer van het klooster te Gent, geb. 1622, overleed
als missionaris in de statie zijner orde te Groningen 25 Mei 1680. Ongeveer 25 jaar
werkte hij te midden eener felle vervolging in Groningen en omstreken en wist door
zijn moed en volharding vele Katholieken te sterken en te helpen. Te voren was hij
in zijn klooster cantor en syndicus.
Zie: d e J o n g h e , Belgium Dominicanum, 424; Archief aartsbisdom Utrecht
XXXVII, 162, 177, 182, 252, XLIX, 172.
Fruytier

[Eede, Henrik van]
EEDE (Henrik v a n ) of H e n d r i k v a n d e n E e d e n , geb. te Woudenberg
denkelijk omstr. 1655, overl. op Java 25 Juli 1684, oudste zoon van H e n r i k ,
ritmeester en bezitter der ridderhofstede Woudenberg, en van J o s i n a v a n d e r
D o e s , dochter van Dirk (dl. VI, kol. 415) en van G e e r t r u y d v a n R e e d e . In
dienst der O.I.C. komt hij voor het eerst als vendrig voor in 1677. Als luitenant vertrok
hij naar den post Tandjoengpoera aan de Tjitaroem in het Krawangsche, waar hij
na den terugkeer van Hartsinck en Jonker als postcommandant achterbleef. Bestemd
naar Sumatra's westkust (1680), werd hij na zijn bevordering tot kapitein
(provisioneel) aangewezen als gezant in China. Het succes bleef uit, daar hem niet
toegestaan werd naar Peking door te reizen. Vervolgens
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diende hij op Tandjoengpoera, Krawang, Japara en bewees in 1681 belangrijke
diensten in midden-Java in den oorlog tegen Poeger. Hij is een beschermeling
geweest van den G.-G. van Goens (1678-81), die hem tot fabriek had voorgedragen,
wat een zeer lucratief ambt was. Het voorstel kon echter in den raad geen
meerderheid vinden. Na den dood zijns vaders verkocht zijn moeder Woudenberg
aan Hendrik van Nassau-Ouwerkerk (kleinzoon van prins Maurits), die sedert
Nassau-Woudenberg heette. Zijn broer was J o h a n F r e d e r i k v a n E e d e ,
beer van Bergestein, predikant te Maarssen, overl. 25 Mei 1707.
Zie: d e H a a n , Priangan I; d e J o n g e , Opkomst VII, 63.
Bartelds

[Eeghem, Adriaan van]
EEGHEM (Adriaan v a n ), of v a n E e g h e n , geb. te Kortemerk in Vlaanderen 14
Juni 1631, overl. te Middelburg 24 Mei 1709. Zijn ouders weken in 1640 ter wille
van godsdienstvrijheid uit naar Aardenburg (zie dl. I, kol. 789 v.). Om het weven te
leeren ging hij naar Haarlem, waar hij zich aansloot bij de doopsgezinde gemeente
in 1651. Na drie jaren verhuisde hij naar Middelburg, waar hij verkozen werd tot
voorganger der doopsgezinden. Hij genoot geen salaris, maar had in de
kosterswoning naast de kerk op de Hoogstraat een boekwinkel om in zijn onderhoud
te voorzien. Behalve de theologie beoefende hij ook de geneeskunde. G e r a r d u s
d e W i n d hield een lijkrede op hem. Hij schreef: Verhandelinge van de stemmelijke
gebeden in de vergaderinge der geloovigen (Middelb. 1685); Verhandelinge van de
Wet der nature (Middelb. 1701; 2de dr. bezorgd door G. de Wind, Amst. 1730); De
christelijke Godgeleerdheid, uitgegeven door G. de Wind (Middelb. en Vliss. 1711);
Catechismus.... (Middelb. 1687; herdr. in 1689, 1715) en andere werken.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. v. Protest. Godget. in Ned. II,
700 v.; Doopsgez. Bijdragen (1883), 11, (1884), 37, 42, 63, 123, (1889), 108, (1897),
85, (1898), 56-73; Catalogus der werken over de Doopsgez.... (Amst. 1919), 155,
188, 251, 258; Bibliotheca theol. et philos. (Lugd. Bat. Burgersdijk en Niermans
1900), 164, no. 4208; R. A r r e n b e r g , Naamreg. v. nederd. boeken tot 1787, 156.
Knipscheer

[Eekelen, Marinus van]
EEKELEN (Marinus v a n ) of v a n E e c k e l e n , geb. te Roosendaal N.-Br. en ged.
11 Dec. 1740, trad in de orde van den H. Dominicus in het klooster te Antwerpen
en ontving den kloosternaam van C e s l a u s . 26 Dec. 1776 verkreeg hij de toelating
van de stadsregeering te Rotterdam om werkzaam te zijn als missionaris aan de
statie den Steiger. Hij overleed aldaar 20 Juni 1792.
Zie: Bijdragen bisdom Haarlem V, 301; Grafen gedenkschr. v. Antw. V, 132.
Fruytier
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[Eenkesz, Rippert]
EENKES(Z) (Rippert), geb. omstr. 1565, overl. nà 1627, sinds omstreeks 1590/1600
leeraar bij de Gemeente der Doopsgezinden te Workum. Zijn vader E e n k e (d.i.
E n o c h ) was eveneens leeraar bij de Doopsgezinden te Workum en had eens een
waterlandsche zuster bij de gemeente zonder wederdoop aangenomen, hetgeen
de verontwaardiging zijner meer orthodoxe geloofsgenooten had opgewekt. Ook
Rippert Eenkes sloot zich aan bij het meer vrijzinnige deel der Doopsgezinden (de
zgn. Bevredigde of Waterlandsche Gemeente). In 1603 onderteekende hij met
Leenaert Clock, Lubbert Gerritsz en Hans de Ries de vredespresentatie aan de
vlaamsche Doopsgezinden, doch de onderhandelingen mislukten wegens
dogmatische verschillen, die vooral door de Vlamingen op de spits gedreven werden.
In 1607 had hij te Amsterdam met Cornelis Jansz een heftig dispuut over ‘het
hercomen des vleisches Christi’, terwijl hij kort daarna (1608) door eenige
Haarlemmers uitgenoodigd werd scheidsrechter te wezen in een twist, die hun
gemeente dreigde te verbreken. Intusschen verwekte zijn meerdere vrijzinnigheid
misnoegen bij zijn friesche geloofsgenooten; ook beschuldigde men hem openlijk
van dronkenschap en oneerbaar leven. Na eenige mislukte vergaderingen werd in
een d.d. 14 Aug. 1618 te Workum gehouden bijeenkomst der hollandsche en friesche
leeraren en oudsten een onderzoek ingesteld omtrent het gedrag van Rippert Eenkes;
in verband met den uitslag van dit onderzoek werd hij geschorst in den dienst. Het
gevolg hiervan was, dat een 15-tal broeders zich met Rippert Eenkes van de
gemeente te Workum afscheidden. In de vergadering der geheele gemeente van
7 Februari 1620 erkende Rippert Eenkes echter schuld en werd daarna wederom
tot den dienst toegelaten. Reeds spoedig herkroeg hij daarop zijn ouden invloed.
In 1626 was hij een van de onderteekenaars der 13 vredes-artikelen van Nittert
Obbesz (z.a.), die hij blijkbaar zelf had opgesteld. Het geschrift getiteld Derthien
Artijckelen door Rippert Eenkes ende sijne mede-hulpers, neffens hem bij Yeme de
Ring, Hans Alenson, Engel Pietersz, Gerrit Jansz en Jan de Pla onderteijckent;
Nittert Obbes voor-gheleyt, en van hem, om vrede te treffen, onder-schreven etc.
(Amst. 1627) en bevattende een commentaar op de vredesartikelen, is echter
waarschijnlijk van de hand van Jan Theunisz (z.a.). Deze laatste was
begrijpelijkerwijze, als medestander van Nittert Obbesz, weinig met Rippert Eenkesz
ingenomen en legt in zijn in 1627 verschenen gedicht ‘Een Herten Kniel-Dank’ Hans
de Ries de volgende woorden in den mond:
‘Gelijck men Rippert oock, het Preken heeft ver[boon,
Om 't droncken drincken, en gerucht van Hoere[rijen,
‘Maer nu sij onse Drift, toe vallen, Nittert hoon, Op spreken naer ons lust, nu
mogen wij 't wel [lijen.’
Rippert Eenkes schijnt nog een geschrift in de zaak-Nittert Obbesz geschreven te
hebben. ‘Ripperts schrift is in het nette gestelt, belief UE het gesonden te hebben,
of belief UE hier te koomen, of dat wij het gesamentlijck oversien en aen Rippert
senden’, schrijft Corn. Claasz Anslo d.d. 13 Nov. 1626 aan Hans de Ries (Inv. Do.
o

Arch. IIb, n . 1373). Na 1627 verneemt men echter niets meer van Rippert,
waarschijnlijk is hij kort daarna gestorven.

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 8

458
Rippert Eenkes was gehuwd met E l i s a b e t h M a t t h i j s d r ; beider portretten
werden aangetroffen in den inventaris van den kunstschilder Lambert Jacobsz (z.a.),
die tevens doopsgezind leeraar was te Leeuwarden. In ‘Het Groote Liede-boeck’
van Leenaert Clock komen gedichten voor, vervaardigd op Rippert Eenkes, Liisbet
Matiis en Anke Ripperts (vgl. Bibliografische Adversaria II, 9, 10, 11); de laatste kan
niet dezelfde zijn als degene die d.d. 22 Febr. 1641 in het Memoriaal van Reinier
Wybrandtsz voorkomt: ‘(te Amsterdam) sonder doop aangenomen, omdat se in haer
oudtheyt gedoopt was de dochter van Enoch Ripperts, sij woont te Worquum in
Frieslandt ende is van daer aan gerecommandeert, haer naam is A n n e k e n
R i p p e r t s ’. Een zoon van Rippert Eenkes was in ieder geval E n o c h R i p p e r t s z
d e V r i e s , geb. te Workum omstr. 1591, vestigt zich te Amsterdam in 1608 en
ondertrouwt aldaar in Dec. 1614- wonende op den Oude Zijds Achterburgwal - met
Willemine van de Wouwer.
In de Doopsgezinde Bijdragen (1903), 61 wordt medegedeeld dat Rippert Eenkes
eerst den 14den Aug. 1634 te Workum huwde met R i g s t A e n t s d r en behalve
landerijen twee huizen te Workum bezat, op den besten stand, één door drie
huisgezinnen bewoond en één door hem zelf. Was dit wellicht een kleinzoon?
Zie: Doopsgezinde Bijdragen XXXIX (1899), 63, XLIII (1903), 57 e.v., verder reg.
i.v.; d e H o o p S c h e f f e r , Inventaris der Archiefstukken berustende bij de
Doopsgez. Gemeente te Amsterdam I, 663, IIa, 1384, I, 529, IIa, 1193 enz., en
verdere doopsgezinde litteratuur; H.L. S t r a a t , Lambert Jacobsz Schilder in De
Vrije Fries (1925); Jaarboek Amstelodamum (1928), 97, 117.
Wijnman

[Eerbeek, Johannes van]
EERBEEK (Johannes v a n ), predikant te Buren van 25 Sept. 1735 tot 1744; wegens
onrechtzinnigheid ontslagen. Bij het begin van de procedure tegen hem verscheen:
Apologie ofte verantwoordinge van J. van Eerbeek...., gedaen voor de classis van
Bueren.... verstrekkende tot een staaltje van den heedend. toestant onser kerken
(Culemb. 1738).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. van Protest. Godgel. in Ned. II,
705 v.; Kerkelijk Handboek (1903) Bijl., 120.
Knipscheer

[Eerde, Egbertus van]
EERDE (Egbertus v a n ), geb. te Coevorden in 1724, overl. te ten Boer 26 Febr.
1777. Hij studeerde te Groningen in de godgeleerdheid, en werd predikant te ten
Boer 8 Dec. 1750. Hij schreef onder den schuilnaam P h i l e k k l e s i u s , Pleidooi
dat een onergerlijk, onbegenadigd belijder vrijheid heeft om het avondmaal te
gebruiken (Amst. 1763). De hier aangeroerde vraagpunten waren aan de orde,
vooral sedert de verschijning van: Onderzoek wie volgens de instelling van onzen
Heer Jezus mogten en moesten ten avondmaal gaan? (1740) door Martinus Swarte
(dl. III, kol. 1222 v.). Juist was een tegenovergesteld gevoelen bepleit in: Vervolg
van aanmerkingen over 't regt gebruik van 't Evangelie (Gron. 1762) door J.C.
Appelius (dl. VII, kol. 15 v.). Tegen het Pleidooi schreef Appelius: Zedig en vrijmoedig
onderzoek.... Van Eerde antwoordde wederom met: Nodige verdediging van het
Pleidooi en voorbericht (Gron. 1764). Zijn vrouw was M a r g a r e t h a T i d e m a n ;
Jan Rudolf van Eerde (dl. IV, kol. 555) is zijn zoon.
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Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel. in Ned.
II, 706 v.; J.I. v a n D o o r n i n c k , Vermomde
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en naaml. schrijvers (Leiden 1883), kol. 484 v.; Kerkelijk Handboek (1914) Bijl., 169.
Knipscheer

[Eerst, Gibbo Theodorus ab]
EERST (Gibbo Theodorus a b). Hij studeerde te Leiden in de godgeleerdheid, en
was predikant te Meteren (en Est) in 1620, te Schoonrewoerd in 1622, te Oudewater
9 Nov. 1636; overleden vóór Juli 1668. Op kerkelijk terrein was hij steeds werkzaam,
ook in vele synoden. Hij schreef: Meditatiën en Harmonia ofte overeenstemminge
der vier evangelisten aangaande Jezus Christus (Gouda 1661).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. van Protest. Godgel. in Ned. II,
707 v.; W.P.C. K n u t t e l , Acta der part. syn. v. Z.- Holland, dl. I, II, III en IV, registers
in voce; J.W. M a r g a d a n t , Blikken in het kerkelijk en gemeentelijk leven onzer
vaderen [nl. te Oudewater] (Rott. 1904), 105-123; Kerkelijk Handboek (1903), 142,
(1907), 147, 158. Vgl. N o o r d b e e k e n M o u r i k , Naamrol der godgel. schrijvers
(Amst. 1752), blz. 282.
Knipscheer

[Eerten, Bartholomeus Johannes Westerbeek van]
EERTEN (Bartholomeus Johannes W e s t e r b e e k v a n ), geb. te Nieuwvliet in
1817, overl. te Doetinchem 2 Jan. 1888. Hij studeerde te Utrecht in de
godgeleerdheid en werd predikant te Varseveld 13 Oct. 1844 nadat hij er twee jaren
hulpprediker was, en te Doetinchem 1 Juni 1856. Hij schreef: Liederen en gebeden
voor kinderen (Doet. 1867): Dankoffer aan de graven van mijn onvergetelijke ouders
(Dordr. 1855); De christelijke landman.... (Montf. 1857); Tweetal leerredenen....
(Doesb. 1851); redigeerde mede: Het ééne noodige, stichtelijk dagboek 1858-1860;
en vertaalde: Geschiedenis der Hervorming in Schotland, uit het Hoogd. van K.G.
v o n R u d l o f (Rott. 1853-1857); ook: De wolke van getuigen, levensschetsen uit
het Hoogd. v.A. N e a n d e r , C. U l l m a n n , e.a. (Rott. 1852; 2de dr. 1855).
Zijn zoon J.J. W e s t e r b e e k v a n E e r t e n schreef o.a.: Anabaptisme en
Calvinisme.... (Kampen 1905).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. van Protest. Godgel. in Ned. II,
708; Kerkelijk Handboek (1903) Bijl., 122, 158, (1909), 141; Brinkman's Catalogus
(1850-1882), 856, 1305, 1313, (1882-1891), 533, (1901-1910), 1016, 1161.
Knipscheer

[Eggens, Renke]
EGGENS (Renke), geb. te Ulrum in Groningen, terechtgesteld te Groningen einde
Dec. 1570.
Toen hij zich bij de Watergeuzen aansloot, diende hij eerst onder kapitein Adriaan
Menninck, en lag soms op Nesserland. Einde Sept. 1570 nam hij deel aan een
landgang der Watergeuzen bij 't Zand in Groningerland, de buit werd naar Emden
gebracht en daar verdeeld. Met eenige anderen rustte hij een kleine boot uit en
zeilde naar Spiekeroog, maar dat bracht niet veel buit op. In najaar 1570 werd hij
in Norden aangehouden door Hans Carré, alias Hans Schotman en nam op diens
scheepje dienst. In Dec. 1570 trachtten zij te vergeefs in Eenrum een huisman te
berooven, waarop de Watergeuzen naar Baflo trokken. Hier liet Sycke Panser, de
redger der Ommelanden, dadelijk de alarmklok luiden, en Renke Eggens viel met
een paar van zijn makkers den Spanjaarden in handen.
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Op 16 December 1570 werd hij in Groningen in tegenwoordigheid van Robles
verhoord, en op 19 December 1570 voor de tweede maal. Kort daarop is hij
gevonnist.
Zie: F r a n z , Ostfriesland und die Niederlande, 294; Staatsarchiv Düsseldorf,
Niederrheinisch-Westfälisches Kreisarchiv X, nr. 62, Vol. II, fol. 33 volg.
Vogels
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[Egges, Nanningius]
EGGES (Nanning[ius]), geb. te Schagen 5 Maart 1716, overl. te Haringhuizen 16
Febr. 1765 (of 1769?). Hij was een zoon van Petrus Egges (die volgt), studeerde
te Leiden in de godgeleerdheid en werd predikant te Haringhuizen 26 April 1739.
Ds. A. Koning, van Schagen, sprak een lijkrede over hem uit. Hij schreef: De gangen
Gods.... kortelijk nagespeurd in het H. Bijbelwoord (Amst. 1758); De gangen Gods
van hemel en aarde nader nagespeurd (Amst. 1760).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. van Protest. Godgel. in Ned. II,
713; Kerkelijk Handboek (1908) Bijl., 117; R. A r r e n b e r g , Naamreg. van nederd.
boeken tot 1787, 157; V e e r i s e n d e P a a u w , Vernieuwt kerkel. Alphabeth
(Enkh. 1750), 64, 250.
Knipscheer

[Egges, Petrus]
EGGES (Petrus), geb. te Medemblik in 1684, overl. te Schagen in Oct. 1749. Hij
studeerde te Leiden in de wijsbegeerte en in de godgeleerdheid, en werd predikant
te Noord-Zijpe (Schagerbrug) 18 Nov. 1708, te Schagen 21 Jan. 1720. Nanning
Egges (die voorgaat) was zijn zoon. Hij schreef een ‘acrostichon’ vóórin D. B u r g e r
v a n S c h o o r e l ' s Chronyk van de stad Medemblik, opkomst, gesch., vloeden,
branden, eilanden.... (Amst. 1710).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. van Protest. Godgel. in Ned. II,
713; Kerkelijk Handboek (1908), 141, 155; V e e r i s e n d e P a a u w , Vern. kerkel.
Alphabeth (Enkh. 1750), 64, 257, 266; Vgl. Nederland in woord en beeld (Leiden,
Burgersdijk en Niermans 1924), 284.
Knipscheer

[Egher, Hendrik van]
EGHER (Hendrik v a n ), kartuizer, geb. te Kalkar in de tweede helft van 1328, overl.
20 Dec. 1408 te Keulen. Hij is meer bekend onder den naam H e n d r i k v a n
K a l k a r . Geboren uit een aanzienlijke familie te Kalkar, ontving hij het eerste
onderwijs aan de latijnsche school aldaar. Na vervolgens in Keulen onderricht te
hebben genoten, studeerde hij aan de universiteit van Parijs, waar hij in Maart 1355
baccalaureus artium is geworden. 10 April 1356 verkreeg hij den graad van magister
artium, waarna hij zijn studies nog heeft voortgezet. In de jaren 1358, 1359 en 1362
staat hij vermeld als doceerend magister te Parijs. In Februari en Maart 1359 was
hij procurator van de Natio Anglicana. Hij was kanunnik van St. Georgius te Keulen
en verkreeg daarbij in 1362 nog een canonicaat van St. Swibertus te Keizersweerd.
In 1365 trad hij in het kartuizerklooster van St. Barbara te Keulen, alwaar hij in 1366
als monnik is geprofest, na afstand te hebben gedaan van zijn prebenden. Reeds
in 1368 werd hij als prior geroepen tot het bestuur van het klooster Monnikhuizen
bij Arnhem. In dit ambt werd hij in 1373 opgevolgd door Hendrik van Coesveld (dl.
V, kol. 303), nadat hij in dat jaar door het bestuur der Orde naar Roermond was
overgeplaatst om hier als ‘rector’ de stichting van het klooster ‘Bethlehem S. Mariae’
te voltooien. In 1377 volgde zijn benoeming tot prior van het huis zijner professie te
Keulen, welk ambt hij gedurende zeven jaar heeft bekleed. In 1384 werd hij prior
van het kartuizerklooster te Straatsburg, welk huis tot 1396 door hem is bestuurd.
Na in dit jaar van het prioraat te zijn ontheven, keerde hij terug naar Keulen, waar
hij zijn laatste levensjaren in het St. Barbaraklooster heeft doorgebracht. Naast het
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prioraat, hetwelk hij achtereenvolgens in verschillende kloosters heeft bekleed, was
aan H.v.E. van 1375-96 (behalve een korte onderbreking in 1381 en 1382) tevens
als visitator het bestuur opgedragen van de orde-provincie ‘Alemannia inferior’. In
dit ambt moest hij om de

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 8

461
twee jaar alle kloosters in dit ressort bezoeken, te weten die van Mainz, Straatsburg,
Freiburg i. Br., Coblenz, Trier, Keulen, Arnhem, Roermond, Utrecht, Amsterdam,
Würzburg, Grünau, Tückelhausen, Neurenberg, Nordlingen, Erfurt, Eisenach,
Hildesheim, Lübeck en Rostock. Bovendien heeft hij zich gekweten van eenige
bijzondere visitatieopdrachten buiten dit gebied, nl. in België en Frankrijk en ook in
Praag en Brünn. Voorts heeft hij zich vijfmaal op reis begeven tot bijwoning van het
generaal kapittel in de Grande Chartreuse, in Italië en in Seitz (Stiermarken).
Bekend is de relatie van H.v.E. met Geert Groote (dl. I, kol. 995), wiens bekeering
H.v.E. omstreeks 1372 heeft bewerkt. Hij kende Groote reeds uit zijn studietijd te
Parijs. Toen H.v.E. eens voor dringende zaken - vermoedelijk de stichting van een
kartuizerklooster buiten Utrecht - in Utrecht was, heeft hij daar een onderhoud gehad
met Groote, waardoor deze tot inkeer is gebracht. Gedurende den tijd, dien Geert
Groote daarna bij de kartuizers van Monnikhuizen heeft doorgebracht, was H.v.E.
reeds prior in Roermond of Keulen.
Tijdens zijn prioraat te Keulen, n.l. in 1380, was er tengevolge van het Westersche
schisma ook een scheuring ontstaan in de kartuizerorde. Aanvankelijk stond H.v.E.
aan de zijde der Clementisten, ofschoon de duitsche kartuizers in het algemeen de
oboedientie van Urbanus VI waren toegedaan. De Grande Chartreuse bleef het
middenpunt van de kartuizers, die aan den Paus van Avignon gehoorzaamden,
terwijl het andere gedeelte der orde een eigen bestuur vormde, hetwelk sedert 1391
gevestigd werd in het kartuizerklooster te Seitz. In 1381 is H.v.E. door het
buitengewoon generaal kapittel der Urbanisten afgezet als visitator. In 1382 schaarde
hij zich bij de Urbanisten en werd hij hersteld in zijn ambt van visitator.
H.v.E. heeft in het bestuur der kartuizerorde een leidende rol gehad. Tweemaal
heeft hij deelgenomen aan het generaal kapittel in de Grande Chartreuse. Daarna
heeft hij nog driemaal het Urbanistische generaal kapittel bijgewoond, n.l. in Italië
en later te Seitz. Telkenmale werd hij door deze vergaderingen gekozen onder de
8 diffinitoren der orde, die met den prior-generaal het diffinitorium vormen en met
groote bevoegdheid waren bekleed. Op het generaal kapittel der Urbanisten heeft
hij telkens een predikatie voor de monniken gehouden.
Hij is auteur van verschillende tractaten, die blijkens het aantal daarvan nog
bewaarde handschriften wijd zijn verspreid. In den zomer van 1398 voltooide hij de
geschiedenis zijner orde, getiteld Ortus et decursus ordinis cartusiensis, waarvan
de tekst in 1929 door Dr. H.B.C.W. Vermeer in druk is uitgegeven. Voorts bestaan
nog in hs. zijn Sermones capitulares, korte preeken, door hem bij gelegenheden
voor zijn convent gehouden. Vervolgens zijn nog een aantal van zijn brieven in hs.
tot ons gekomen. Bovendien is hij de steller van de volgende tractaten: Loquagium
de rethorica; Cantuagium de musica; Contemplativa metrica; Scala spiritualis
excercitii; Libellus exhortatorius ad Petrum monachum Carthusie Confluentie; Articula
pro collatione facienda; Collatio pro eligendo priore; Psalterium Beatae Mariae;
Commentariolum in Decretum Gratiani et Decretales; De continentiis et distinctione
scíentiarum. Welk aandeel H.v.E. heeft gehad in het stellen van het Excercitatorium
monachale (o.a. ook bekend onder den titel Tractatus de cotidiano holocausto
spiritualis excercitii of Speculum peccatorum), staat niet vast. Dit
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tractaat is met ‘Ortus et decursus’ het meest verspreide der geschriften van H.v.E.
Van de bestaande hss. zijn autographen: een gedeelte der notulen dd. 1359 van
het verhandelde in de bijeenkomsten der Natio Anglicana aan de universiteit van
Parijs (Universiteitsbibl. Parijs), alsmede - volgens Dr. H.B.C.W. Vermeer - het hs.
van het tractaat ‘ortus et decursus’, dat berust in de Landesbibliothek te Darmstadt,
afkomstig uit het kartuizerklooster te Keulen.
Van het tractaat ‘Psalterium B. Mariae’ bevindt zich een middelnederlandsche
vertaling in hs. in de Kon. Bibl. te 's Gravenhage, n.l.: Enen Psalter toe laven der
glor. jofferen Maria, die Henricus Calcar Carthuser gemaect hevet. Deze vertaling
is afgedrukt door J. K r o n e n b u r g , Maria's Heerlijkheid in Nederland III, blz. 507.
Ten onrechte is H.v.E. genoemd als auteur van het tractaat ‘Chronicon priorum
Maioris Cartusiae’. In den strijd over het auteurschap der ‘Imitatio Christi’ heeft men
ook verondersteld, dat H.v.E. de auteur van de Navolging zou zijn, naar aanleiding
van vermeende aanwijzingen in sommige codices waarin is aangeteekend, dat de
Navolging is geschreven door een kartuizer uit de Rijnprovincie, terwijl een hs. van
de chartreuse te Herne (thans in de Kon. Bibl. te Brussel) zelfs spreekt van een
kartuizer van het geldersche huis. De afschrijvers dezer handschriften zullen op
een dwaalspoor zijn gebracht doordat het Excercitatorium soms als tweede boek
der Navolging voorkomt. De genoemde veronderstelling wordt thans door niemand
meer verdedigd.
Uit een brief, door een ordebroeder tot H.v.E. gericht, weten wij, dat zijn
tijdgenooten vertelden van een verschijning van de H. Maagd Maria aan H.v.E. Een
kroniekschrijver verhaalt, dat Maria hem inderdaad eens is verschenen en hem
leerde, hoe hij te harer eere een psalter kon samenstellen. Doordat dit ruchtbaar
werd, zou deze wijze van rozenkrans-bidden spoedig overal zijn verspreid. P.
D o r l a n d verhaalt in zijn Chronicon Cartusiense (Colon. 1608), 282, van een
verschijning, welke zekere ‘frater Henricus’ - met wien zeer vermoedelijk H.v.E. is
bedoeld - te Keulen zou hebben gehad van een der gezellinnen van de H. Ursula,
die hem een gebedje leerde, waarmede hij dagelijks de Moeder Gods moest groeten.
Zeker is, dat H.v.E. een bijzondere vereering heeft gehad voor Maria en dat hij deze
devotie heeft verbreid.
Zie: H.B.C.W. V e r m e e r , Het tractaat ‘Ortus et decursus ordinis Cartusiensis’
van Hendrik Egher van Kalkar. Met een biographische inleiding (diss. Leiden 1929),
alsmede de zeer uitvoerige opgave van handschriften en literatuur aldaar.
Scholtens

[Egter, Willem Adriaan]
EGTER (Willem Adriaan), geb. te 's Heer Hendrikskinderen 5 Febr. 1770, overl. te
Wissekerke 20 Maart 1841. Zijn ouders waren F r e d e r i k W i l l e m E g t e r en
Maria Geertruida Zoutmaat. Eerst opgeleid voor militair, studeerde hij sedert 1792
te Leiden in de godgeleerdheid. Hij werd predikant te 's Heer Hendrikskinderen in
1797 als opvolger van zijn vader, die ambachtsheer van Wissekerke was, welke
waardigheid hij erfde. Hij schreef: Kort en echt verhaal van het gebeurde binnen
Goes 20 Aug. -22 Sept 1795 (Goes 1795).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. van Protest. Godgel. in Ned. II,
713 v.; Nederland in woord en beeld (Leid. Burgersdijk en Niermans, 1924), 88. Vgl.
Maandblad Ned. Leeuw II, 49; Kerkelijk Handboek (1909) Bijl. 132.
Knipscheer
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[Eigeman, Jacobus Jacominus]
EIGEMAN (Jacobus Jacominus), geb. te Leiden in 1836, overl. 13 Jan. 1905. Hij
studeerde te Leiden in de godgeleerdheid en werd predikant te Bergschenhoek 1
Juli 1860, te Hengeloo (G.) 1863, te Loosduinen 1865, te Buren 1872, te Wilp 1875,
te Mijdrecht 1880, te Prinsenhage 1883, te Hengeloo (2de maal) 1885, te Meern
13 Juli 1890; emeritus 1 Juli 1900. Hij schreef: Blijven bij het geleerde (Hengeloo
1865); Paulus' betuiging, een spiegel voor een scheidenden leeraar (Leid. 1863).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. van Protest. Godgel. in Ned. II,
716; Kerkelijk Handboek (1903) Bijl. 120, 134, 163, (1907) Bijl. 104, (1910) Bijl. 160,
161; Brinkman's Catalogus 1850-1882, 336.
Knipscheer

[Ekken, Ekko]
EKKEN (Ekko), geb. te Utrecht 18 Sept. 1830, overl. ald. 28 Sept. 1854, nadat hij
zijn studie in de godgeleerdheid had voltooid met een proefschrift in Mei 1854: De
Clementis Romani priore ad Corinthios epistola (Ultraj. 1834).
Zie d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. van Protest. Godgel. in Ned. II,
718.
Knipscheer

[Elbertsz, Aeris]
ELBERTSZ (Aeris), alias V l i e g e r v a n d e N i j k e r k , geb. te Nijkerk op de
Veluwe, zoon van E l b e r t E l b e r t s z . en W e i j m E l b e r t s .
Reeds in de eerste jaren van de troebelen heeft Vlieger van de Nijkerk zooals hij
in alle archiefstukken genoemd wordt, een groot aandeel gehad. Zijn familie behoorde
tot de zeer welgestelden. In den zomer van 1566 kwam hij met eenige andere
Geusgezinden te Nijkerk in de herberg ‘in de Haspell’ bijeen, waar besloten werd
de beelden in de kerk te breken. Hun voornemen kwam echter niet tot uitvoering.
Hij leende intusschen van zijn moeder 200 gulden. die hij zou teruggeven als een
der ouders overleden was. In Maart 1568 wordt zijn vader als overleden vermeld.
Toen Hendrik van Brederode in Februari 1567 plannen maakte, om met behulp
van eenige edelen een opstand in de Nederlanden te verwekken, was ‘Fleger van
der Nijkerck’ een zijner ijverigste aanhangers in Gelderland. Op Maandag na
Paschen, 31 Maart 1567, was hij met een paar andere Geuzen samen geroepen
in de herberg van Wulf Klump te Nijkerk; de Gensgezinde herbergier raadde hun
sterk aan om bij Brederode in soldij te gaan. Vlieger deed dit. en kreeg reeds dadelijk
eenige leiding, had in Vianen met verschillende hoplieden besprekingen, en in het
geheim zond hij boden met brieven naar partijgenooten in Nijkerk. Een en ander
kwam pas uit, toen in Mei 1568 de drost van Harderwijk een gevangene verhoorde.
Nadat de plannen van Hendrik van Brederode mislukt waren, sloot Vlieger zich in
Mei 1568 bij graaf Lodewijk aan en diende in diens leger in Groningerland.
Op 1 September geeft de pastoor van Nijkerk aan den griffier van het Hof van
Gelderland de namen op dergenen, die gevlucht zijn of onder Brederode hadden
gediend, Vlieger stond bovenaan de lijst. 10 September 1568 werd bij acte cautie
gesteld door den schout van Nijkerk voor het aandeel van Aeris Elbertsz. alias
Vlieger. Hij werd hierop door Alva ingedaagd en 20 April 1569 verbannen. Hij verbleef
dikwijls in Norden en trouwde daar omstr. 1570 de ‘weerdinne in de Roese’. Inmiddels
had hij zich bij de Watergeuzen gevoegd; in Januari 1 70 beraamde hij met Homme
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van Hettinga en Bartold Entens een aanslag op Dokkum. De spaansche regeering
scheen bijtijds gewaarschuwd te zijn en liet de open stad van een schans voorzien.
Van den aanslag kwam dus niets. In Maart 1571 komt zijn naam voor bij de kapiteins
der Watergeuzen en in zomer 1571 is hij vaandrig
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van Lancelot van Brederode. Hij neemt in het Spui in Zeeland een schip met rijnschen
wijn, die door een koopman in 's Hertogenbosch verscheept was. Te Plymouth werd
de wijn duur verkocht. Op 7 Juli 1571 worden in Nijkerk zijn huizen verbeurd
verklaard, ‘ende in den eersten Vlieghero van Nijckerckens huyses met zijnen hof
geöstimeert op 100 £’. In 1580 is hij voor Delfzijl.
Zie over hem: v a n V e e n , Corr. Margaretha van Parma-Brimeu, 524; v a n
H a s s e l t , Stukken I, 334, 335, II, 52; A l t m e y e r , Gueux de Mer, 37; v a n
V l o t e n , Nederl. Volksopstand (1858) 1, 154, 189, 325; A n d r e a e , De Friesche
Watergeuzen in Vrije Fries, 3e reeks V, 83; H i l l e R i s L a m b e r s , De
Kerkhervorming op de Veluwe, 138, 309, 359, 360, 361; Rijksarchief in Groningen,
Charters van den Hove, deel 4 fol. 159.
Vogels

[Elgersma, Franciscus]
ELGERSMA (Franciscus), geb. in 1627, overl. te Grouw in 1712, begraven in de
Groote Kerk te Leeuwarden. Zijn vader was J a c o b u s E l g e r s m a . Hij studeerde
te Franeker in de godgeleerdheid en werd predikant te Oudkerk (en Roodkerk) in
1650, te Leeuwarden in 1652, te Oudeschoot in October 1667, te Grouw in
September 1669. Hij schreef eenige werken van stichtelijken aard: Sondekraam ter
bekeerde saligheyt van D. van Baerd bezongen; Rechtzinnige leer van het sacrament
des H. Doops, tegen Mennisten.... met een toegifte van twee kteyne tractaatjes
(Leeuw. 1685). Op ongeveer 70-jarigen leeftijd schreef hij nog: Een bondelke van
heilige meditatiën.... (Leeuw. 1696). De vijfde ‘meditatie’ is de preek, te Leeuwarden
gehouden op den dag vóór de begrafenis van den stadhouder Willem Frederik,
overl. 31 Oct. 1664.
Zijn portret is gegraveerd door een onbekend kunstenaar naar R. Brakenburgh.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. van Protest. Godgel. in Ned. II,
719 v.; T.A. R o m e i n , Naaml. der pred..... van Friesland (Leeuw. 1886), 22, 126,
162, 575, 678; Aanvullingen en verbeteringen op het voorgaande werk door S.D.
v a n V e e n (Leeuw. 1892), blz. 18; Kerkelijk Handboek (1911) Bijl., 154, 164, 177
v.; Bibliotheca theol. et philos. (Lugd. Bat., Burgersdijk en Niermans, 1900), blz.
166, no. 4259, blz. 772, no. 253; Catalogus der werken over de Doopsgez.... (Amst.
1919), 177; R. A r r e n b e r g , Naamregister van Nederd. boeken tot 1787, 158 v.;
N o o r d b e e k e n M o u r i k , Naamrol der godgel. schrij vers.... (Amst. 1752),
register in voce.
Knipscheer

[Eliacus, Martinus]
ELIACUS (Martinus), ook M a r t i n u s A r g i d i u s (?), of E l e u s , of M a r t e n
E e l k e s , van geboorte een Fries, overl. te Emden 6 Dec. 1573. Vóór 1565 was hij
pastoor te Tjum. Wegens zijn hervormde gevoelens gedwongen te vluchten, week
hij naar Oost-Friesland en werd aldaar in 1565 te Hinte ter leen aangenomen.
Antonius Nicolaï van Wassenaar (zie dl. V, kol. 371 v.) deed in de consistorie te
Emden op 18 Maart 1566 het voorstel om hem naar Friesland (ongetwijfeld te
Leeuwarden) te beroepen. Op denzelfden dag, 8 Sept. d.a.v., begonnen beiden
hun levensgevaarlijk dienstwerk te Leeuwarden. Op 12 Jan. 1567 moesten zij
Leeuwarden verlaten. Eliacus vlood naar Emden, waar hij 15 Nov. 1568 als predikant
bevestigd werd en stierf. Volgens een roomschen verslaggever van de

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 8

gebeurtenissen in Leeuwarden was de dienst aldaar ingericht ‘nae die Zwingelsche
maniere’.
Zie: J. R e i t s m a , Honderd jaren uit....
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de Hervorming.... van Friesl. (Leeuw. 1876), 115, 121, 126, 250 v.; W i l l e b r o r d u s
v a n d e r H e i j d e n , Verhaal van de verrigtingen der Jezuieten in Friesland, vert.
door A m e r s f o o r d t e n E v e r t s z . (Leeuw. 1842), 12, 217; E.J. D i e s t
L o r g i o n , Gesch. v.d. Kerkherv. in Friesland (Leeuw. 1842), 41, 138, 155 v.; T.A.
R o m e i n , Naamlijst der pred..... van Friesland (Leeuw. 1886), 5, 6, 260; J.
R e i t s m a , Gesch. van de Hervorming en de Herv. Kerk, 3de dr. (Utr. 1916), 295;
C. S e p p , Uit het predikantenleven.... (Leid. 1890), 65; Kerkelijk Handboek (1911),
164, 188; Studien en Bijdragen op 't gebied der hist.-theologie III (Amst. 1876), 34;
Troffel en Zwaard XIII (Leid. 1910), 30; E. M e i n e r s . Oostvrieschlandts kerkel.
Gesch. I (Gron. 1738), 457-459.
Knipscheer

[Elikink, Bernardus]
ELIKINK (Bernardus), geb. te Amsterdam in 1701, overl. te Papendrecht 21 Juli
1767, begr. te Dordrecht 28 Juli 1767 in de Groote Kerk. Hij werd 1 Oct. 1731
proponent, 10 Febr. 1732 hulpprediker te Benschop en 30 Maart d.a.v. predikant
aldaar, terwijl hij 26 Dec. 1734 te Papendrecht kwam.
Ds. Elikink was lid, misschien wel eerelid van het dordtsche dichtgenootschap
‘Constantia et Labore’, dat in 1755 bij Abraham Blussé zijn Proeve van Zedepoëzy
uitgaf, opgedragen aan Mr. P. Boddaert, advocaat te Middelburg. In dien bundel
vindt men een gedicht van hem, getiteld Kerszang van Dichtlief en Goedhart, dat
twintig bladzijden beslaat, maar niets bevat, dat naar poëzie zweemt, terwijl verder
Vreugdeklanken worden aangetroffen, den predikant na zijn ziekte toegezongen,
en een Dankbetuiging van hem zelf aan de ‘Trits van Dichteren’, om ze te beloonen
voor ‘de beleefde tonen’. Voorts is er nog een gedicht, een schildering van den
Duivel inhoudende.
Hij schreef ook: Samenstel van goddelijke waarheden.... Nevens een kort begrip
van hetzelfde samenstel (Dordr. 1749) en Stichtelijke Gezangen op nieuw gemaakte
wijzen naar de beste smaak, die door Ds. A h a z u e r u s v a n d e n B e r g in 1769
te Amsterdam werden uitgegeven, gelijktijdig ‘met muziek voor de zang en het
clavier’ en zonder muziek.
Hij vervaardigde een grafschrift op Albertus Alting, predikant te Sliedrecht (zie dl.
I, kol. 92), terwijl hij verder de dichter is van Gezang 132 (Herv. Gezangboek).
Uit een brief aan zijn vriend, Mr. P. Boddaert, 25 Juni 1756, blijkt, dat hij getracht
had de Psalmen van Dathenus ‘buiten te werpen’, hetgeen echter niet gunstig werd
opgenomen.
Zie: Handschrift met levensbijzonderheden Bibl. Mij. v. Ned. Lett. Cat. I, blz. 54.
no. 870; d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel. in
Ned. II, 720 v.; R. A r r e n b e r g , Naamregister van Nederd. boeken tot 1787, 157,
422; Kerkelijk Handboek 1907, Bijl. 149, 1910, Bijl. 152; H.H. B o r g e r , Ons
Kerkboek (Rott. 1907), 305; W i t s e n G e y s b e e k , B.A.C. Woordenboek II,
276-284; S c h o t e l , Kerk. Dordr. II. 188, 402; J.L. v a n D a l e n , Papendrecht, 43,
44; aant. in Archief der gemeente Dordrecht.
van Dalen

[Elinga, Casparus Jansens]
ELINGA (Casparus J a n s e n s ), wordt genoemd ‘een afstammelling van den
vermaarden Cornelius Janssenius, bisschop van Iperen’, geb. te Amsterdam in Juni
1724, overl. te Wormer 30 Aug. 1771. Hij studeerde in de godgeleerdheid te Leiden,
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en werd 9 Mei 1751 predikant te Wormer. Hij schreef: Ontdekking en handleiding
tot eenige preekgeheimen,
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of verhandeling over hetgeen tot text, inleiding en nagezang bij verschillende
gelegenheden kan gebruikt worden, 2 stukjes (Leid. 1761-1762).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. van Protest. Godgel. in Ned. II,
720; R. A r r e n b e r g , Naamreg. van Nederd. boeken tot 1787, 159; Kerkelijk
Handboek (1908) Bijl. 151.
Knipscheer

[Elsbergh, Lambertus van]
ELSBERGH (Lambertus v a n ), geb. te Hunnepel (land van Cleef) 29 Nov. 1763,
overl. te Venray 5 April 1836, werd 27 Sept. 1787 priester gewijd, pastoor te Arcen
sedert 24 Juni 1793 en te Venray Aug. 1816. Hij was een zeer geleerd en zorgzaam
zielenherder en bezat een voor dien tijd zeer rijke bibliotheek. Bij hem deden
verschillende jongelingen, die het collegium philosophicum door koning Willem I
opgericht niet wenschten te bezoeken, hun theologische studiën. In het
parochiearchief te Venray bevindt zich een bundel concepten van brieven door van
Elsbergh geschreven aan en over zijn seminaristen. Ook ijverde hij voor de
heropening van het gymnasium te Venray, echter zonder succes. Zijn portret berust
op de pastorie te Venray.
Zie: Maasgouw (1907), 70-71; Limburgs Jaarboek (1928), 61-62.
Verzijl

[Elsevier, jhr. Mr. Johannes Isaäk Rammelman]
ELSEVIER (jhr. Mr. Johannes Isaäk R a m m e l m a n ), zoon van L o d e w i j k
R a m m e l m a n en van diens tweede vrouw J o h a n n a d e G o r t e r , geb. te
Amsterdam 14 Dec. 1773, overl. te Ede 6 Mei 1841. Ingeschreven als student in de
rechten te Harderwijk (1784), was hij na zijn promotie in deze stad gebleven, waarvan
hij secretaris werd. In 1820 werd hij plaatsverv. gouverneur van Curaçao, waar hij
sedert 1816 tot advocaat-fiscaal aangesteld was. Na de benoeming van Paulus
Roelof Cantzlaar tot G.-G. van W.-Indië (1828) werd hij andermaal met die
waarneming belast om kort daarna definitief benoemd te worden (1828-36). Na zijn
aftreden vestigde hij zich te Ede (G.).
In 1829 was hij ingelijfd in den nederlandschen adel. Voor zich en zijn
nakomelingen had hij het recht verkregen den naam van een voorvader van
moederszijde achter den zijne te voegen.
Hij huwde J o h a n n a P e t r o n e l l a M a r t i n i u s (gest. 2 Aug. 1839), die hem
3 zoons schonk: L o d e w i j k , ingenieur van den waterstaat, overl. 1822; J o h a n
I s a ä k , eerst koloniaal secretaris en van 1849-54 gouverneur van Curaçao en
onderhoorigheden, overl. 1877; en Willem Iman Cornelis (dl. IV, kol. 564), den
archivaris van Leiden, samensteller van Uitkomst van een onderzoek omtrent de
Elseviers.
Zie: Alg. Ned. fam.bl. 1885; Ned. Spectator 1885; R a m m e l m a n E l s e v i e r ,
Uitk. v.e. onderzoek enz. (niet in den handel); d e R e u m e , Recherches sur les
Elsevier (Paris 1849).
Bartelds

[Elsnerus, Gijsbertus Matthias]
ELSNER(US) (Gijsbertus Matthias), geb. te Goch 1 April 1698, overl. te Jutfaas 7
Juni 1775, begraven te Utrecht. Zijn vader was predikant te Goch; zijn vrouw
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B a r b a r a E l i s a b e t h d e H a a r . Hij werd predikant te Heumen en Malden in
Nov. 1719, te Beek en Ubbergen (sedert Oct. 1725 ook te Groesbeek) in 1723, te
Zaltbommel 2 Mei 1728, te Utrecht 12 Mei 1737. Hier is hij benoemd tot ‘professor
extraordinarius theologiae’; op 10 Sept. 1739 gepromoveerd tot ‘doctor’ hield hij op
15 Sept. d.a.v. zijn inaugureele rede: De Christo capite et diversis ejus membris
unum corpus constituentibus. Op 22 Juli 1743 werd hij tegelijk met Frans Burman
(zie dl. IV, kol. 353) gewoon hoogleeraar. Zijn oratie hield hij op 16 Sept.; zij is uit
het Latijn vertaald door F.C.W.
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O o s t e r z e e en verschenen als: Redevoering over de voortreffelijkheit der
volwassenen.... boven de zwakheit der kinderen (Utr. 1743). Bij de overdracht van
het rectoraat op 28 Maart 1746 hield hij een rede: De sponsalibus Christum inter et
ecclesiam, nullis unquam malis dirimendis, en bij eenzelfde gelegenheid op 29 Maart
1762: De conjunctione tula atque felici, quae gentibus feris et noxiis intercedet cum
grege Dei, sub vexillo Jesu Christi (Utr. 1762). Te Jutfaas had hij zijn zomerverblijf;
hij is te Utrecht begraven. Hij schreef nog: Paulus brief aan de Romeinen geopend,
ontleed, verklaart en toegepast, 4 deelen (Utr. 1763-1771); Eerzuil der milddadigheid;
Memorie wegens de Hernhulters en hunne leere.... (Amst. 1750). Theodorus Peter
Elsnerus (die volgt) is zijn broeder.
Zijn geschilderd portret door J.M. Quinckhard (1745) bevindt zich in de universiteit
te Utrecht; J. Houbraken graveerde zijn portret (1765) naar een schilderij van J.
Augustini (1757).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. van Protest. Godgel. in Ned. II,
721-723: Kerkelijk Handboek (1903) Bijl. 117, 130, 135, 164. (1910) Bijl. 166; R.
A r r e n b e r g , Naamreg. van Nederd. boeken tot 1787, 159; Bibliotheca theol et
philos. (Lugd. Bat., Burgersdijk en Niermans 1900), 773, no. 255.
Knipscheer

[Elsnerus, Theodorus Petrus]
ELSNERUS (Theodorus Petrus), geb. te Goch 30 Jan. 1710, overl. te Wageningen
9 Oct. 1746. Hij was een broeder van Gijsbertus Matthias E. (die voorgaat); zijn
vader stierf, toen hij 5½ jaar was. Hij is beroepen tot predikant te Sint-Andries 12
Dec. 1729 en werd bevestigd te Wageningen 28 Aug. 1735. Zijn werk, bij zijn dood
geheel gereed, is door zijn broeder uitgegeven: Ene ontledende en tot zijn oogmerk
gebragte verklaring over de drie brieven van den apostel Joannes (Utr. 1747), ook
verschenen in het Latijn als Expositio analytica trium epistolarum divi Johannis
(Ultraj. 1748).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. van Protest. Godgel. in Ned. II,
723 v.; Kerkelijk Handboek (1903) Bijl. 161, 168; R. A r r e n b e r g , Naamreg. van
Nederd. boeken tot 1787, 159; N o o r d b e e k e n M o u r i k , Naamrol. der godget.
schrijvers.... (Amst. 1752), 502, 508 v.
Knipscheer

[Elst, Johannes]
ELST (Johannes) of E e l s t . Deze was hervormingsgezind pastoor te Groningen
ongeveer 1536. Brucherus, Ubbo Emmius, van Heussen en van Rijn e.a. meenen,
dat hij weldra weer rechtzinnig katholiek is geworden; de Hoop Scheffer meent, dat
in 1570 blijkt, dat hij e.a. ook later ‘de leer van het Evangelie zeer bevorderden, het
misbruik der oude ceremoniën bestreden’ en in alles de hervorming van de kerk
voorstonden. Brucherus zegt, dat hij weer ‘tot proost en aartsdiaken van het nieuwe
bisdom’ is aangesteld (1568).
Zie: H.H. B r u c h e r u s , Gesch. v.d. kerkhervorming in Groningen tot 1694 (Gron.
1821), 130-138: P. H o f s t e d e d e G r o o t , Gesch. der Broederenkerk te
Groningen (Gron. 1832), 29; C. S e p p , Uit het predikantenleven.... (Leid. 1890),
66; J.G. d e H o o p S c h e f f e r , Gesch. der Kerkherv. in Nederl..... tot 1531 (Amst.
1873), 313.
Knipscheer
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[Elst, Nicolaas Jansz. van der]
ELST (Nicolaas Jansz. v a n d e r ), ‘moet een man van beteekenis geweest zijn’,
overl. te Leiden in Juli 1528. Hij was eerst ‘vice-cureit’ van de Sint-Jacobskerk te
Antwerpen. Nadat hij te Wittenberg Luther en Melanchton had gehoord was hij ‘vol
erreuren en dwalingen’ geworden. Omstreeks 1525 verkeerde hij te Amsterdam
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vriendschappelijk met den schout J a n H u b r e c h t s z . Deze had hem niet alleen
aan zijn tafel genoodigd, maar had zelfs onder den maaltijd, waaraan verscheiden
gasten deelnamen, velerlei gesprekken uitgelokt over de Heilige Schrift. Dit blijkt
uit het vonnis door het Hof van Holland tegen Jan Hubrechtsz van 19 Maart 1540.
Uit dit vonnis blijkt ook, dat de laatstgenoemde reeds in Jan. 1524 door het Hof ter
verantwoording geroepen was wegens ketterij. ‘Hoe zeer moest het hem aantrekken
in van der Elst een man te vinden die persoonlijk bekend was met Melanchton,
wiens Loci communes (in Dec. 1521 voor het eerst uitgegeven) hem de oogen had
geopend’ (de Hoop Scheffer). In Mei en Juni 1527 preekt van der Elst te Brussel in
de huizen van verschillende burgers. Van hier vluchtte hij naar Leiden, waar hij zijn
arbeid voortzette, maar gevangen genomen en gehouden werd ten huize van den
schout. Hij was in het bezit van kettersche boeken, die werden verbeurd verklaard.
Raadsleden van het Hof kwamen naar Leiden in Mei en Juni 1528, maar hangende
het proces stierf hij. Dat hij toch nog begraven werd ‘zoe men een goet ende eerlick
priester doet’ (27 Juli 1528) is een aanwijzing, dat de overheid toen nog gematigder
optrad dan later.
Zie: J.G. d e H o o p S c h e f f e r , Gesch. der Kerkherv. in Nederl. tot 1531 (Amst.
1873), 337-339; L. K n a p p e r t , De opkomst van het protestantisme [in Leiden]
(Leid. 1908), 107; d e z . , Het ontstaan en de vestiging van het protestantisme in de
Nederlanden (Utr. 1924), 158; J. R e i t s m a , Gesch. v.d. Herv. en de Herv. Kerk,
3de dr. (Utr. 1916), 160 v.
Knipscheer

[Eltkens, Ipe]
ELTKENS (Ipe), geb. te Wirdum, terechtgesteld te Equard 16 November 1569. In
1568 dient hij in het leger van graaf Lodewijk bij diens inval in Groningerland. Later
kwam hij bij de Watergeuzen en viel 15 November 1569 bij Knocke den Spanjaarden
in handen. Dezen brachten hem naar Appingedam en 16 November 1569, 's middags
om vier uur, werd hij naar Equard gevoerd en daar gehangen.
Zie over hem: F r a n z , Ostfriesland und die Niederlande, 109, 293; E p p e n s ,
Kroniek, 211, 212.
Vogels

[Elzevier, Kornelis]
ELZEVIER (Kornelis), werd den 15 September 1717 te Rotterdam geboren. Zijn
ouders waren I s a a k E l z e v i e r en J a c o m i n e C a t h a r i n a T a a l m a n , in
1701 te Gouda getrouwd. De moeder overleed oud 51 jaar in Rotterdam (1731) en
word in de kerk van Gouda bijgezet; de vader, van beroep refactie-meester van
tabak, stierf 4 jaar later en werd in de Prinsenkerk van Rotterdam begraven. ‘Het
noodlot, dat ik mijns vaders haard moest derven’, bracht vermoedelijk den 18-jarigen
wees in huis bij familie zijner moeder te Gouda. De jongeman, die in Rotterdam
goed onderwijs had genoten (‘al bestaat mijn tijdverdrijf alleen in minnen, of 'k grijp
mijn lier en zing een minnezang’) en wien Fr. de Haes ‘den tempel van de Dichtkunst
eerst gewezen’ had, vreesde, dat Gouda een oord was, ‘die geene Konst gedoogt’,
maar spoedig kwam de dichterliefhebber in kennis o.a. met Pieter Pluijm, ‘door
wiens grootschen zwier mijn lier verdooft werd’, en met Dr. Kornelis Gerard Moering,
raad in de vroedschap der stad Gouda en schrijver van een paar treurspelen. Toen
de nog steeds zeer ontvlambare zijn liefde door een koele goudsche Fillis niet
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beantwoord zag, keerde hij tot ‘zijn verloren vrijheid weer’. ‘'k Laet voor een tijd de
Poëzy En al mijn andre dartelheden, Terwijl 'k mijn tijd zeer
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wel tevreden Tot nutter bezigheden wij’, zoo heet het in den voorlaatsten Toezang
aan zijn vriend Pluym ‘Op mijn jaardag (1736) hem toegezonden’.
Vóór die nuttiger bezigheden - zijn opleiding tot apotheker - hem geheel in beslag
namen, bezorgde hij zijn Lierzangen, ‘vele op de leest van Horatius geschoeid’ in
druk, alsmede zijn Arkadia. Sannazoro's voorbeeld ontvonkte ‘mijn lust, om mijne
Harderzangen, vóór lang geboren, op dezelfde wijze met onrijm aaneen te
schakelen’. Onder de herders ‘ten tijde van de Batavieren’ is er een, in wien Kornelis
steekt, nl. Elsrijk die aan 't eind zijn fluit, ‘waarop ik de bekoorlijkheden mijner
minnaressen neurijde’ aan zijn herderlijken vriend schenkt. Ook werkte E. in 1742
nog af zijn zeer wijdloopige vertaling (tweemaal zoo lang als het oorspronkelijke)
van P o p e 's Essay on Man, door de Haes en Pluym belofdicht, welke het puntige
en bondige van het origineel gebrekkig weergeeft. Waarschijnlijk leidde zijn oom
M a r c u s (?) T a a l m a n , die in 1750 nog een apotheek te Gouda hield. Kornelis
bij zijn studie. Of deze in zijn proef slaagde, of hij zich als apotheker in Gouda
gevestigd heeft, of tijdelijk in Amsterdam - de bijvoeging op het titelblad van den
2en onveranderden druk (1790) van zijn Apothekers Woordenboek, ‘apotheker en
chymist te Amsterdam’, is mogelijk slechts een reclame-fictie van den nieuwen
uitgever - zoowel het een als het ander blijkt niet na te speuren. In de naamlijsten
der apothekers te Amsterdam in de 18e eeuw staat E. niet, en onder de gezamenlijke
apothekers van Gouda, die in 1750 een request over de oprichting van een
apothekers gilde onderteekenden, komt hij niet voor. Zeker is, dat hij aan het
voorbereiden van genoemd woordenboek veel tijd en zorg besteedde en een werk
leverde, dat ‘onder de pharmaceutische litteratuur van de 18e eeuw voorzeker als
oorspronkelijke arbeid verdient vermeld te worden’, ‘samengesteld uit velerlei bronnen
en getuigende van veel inspannenden arbeid’ (W. Stoeder). In zijn voorrede verklaart
hij, meer dan 80 winkelboeken te hebben gebruikt, o.a. ‘de Pharmacopae Viennensis’;
‘welke op een zware boete niet uit Oostenrijk mag gevoerd worden, heb ik echter
met vele moeiten en kosten gekregen’. In zijn ‘Opdragt’ aan Johannes Franciskus
van Leenpoel, med. doet., die hem tot dit werk had ‘aangenoopt’, zegt hij niet te
behooren tot ‘de letterhelden, vlug van pen en gaauw van geest’, maar:
‘Ik tracht het oordeel der Apteckren le verlichten.
En te onderwijzen voor zoovecl ik mag en kan.’
Van zijn voornemen ‘om mettertijd op dit werk een vervolg te leveren, waer in
vervat zal zijn alles wat hier over 't hoofd is gezien, vergeten en in 't vervolg zal
ontdekt worden’ is niets gekomen. Ter verpoozing van zijn ‘alleen op kruid en bloem
te azen’ zette de veertiger zich bijwijlen weer aan de beoefening van de geliefde
taal- en dichtkunst. Twee van zijn statiger dichtproeven werden F. de Haes
toegezongen. Hoe weinig van zijn levensloop bekend is, dit staat vast, dat E. ‘te
Gouda woonagtig, van gereformeerde religie’ den 15. Februari 1760 werd
ingeschreven als bewoner van het proveniershuis te Haarlem, er woning en
verzorging krijgt tegen betaling van ƒ 3500 en er 14 November 1761 aan de galkoorts
overlijdt.
Elzevier schreef: De stervende zwaen. Lierzang uit het Engelsch vertaalt van
E l i z a b e t h H a n d e l c o u r t (Gouda 1736); Lierzangen en toezangen (Gouda
1737); Arkadia of vermakelijke uitspanningen. Met noodige Aentekeningen (Rott.
1739);
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Korn. Elzeviers' Arkadia verdedigt tegens het zeer ongetrouw en logenachtig
uittrekzel van hetzelve werkje, gemaekt door de Schrijvers van de Republijk der
Geleerden (1739) (Rotterd. 1740); De betrapte herder of de roos verheerlijkt.
Veldzang (Amst. z.j.); Eerspoor aan den inwoonderen der vrije Nederlanden (Amst.
1742); De ware Eer. Lierzang (Amst. 1743); Proeven van den Mensch. Naar het
Engelsch van den Heer P o p e in Nederduitsche vaerzen gevolgt (Amst. 1744); De
klagende Nederlandsche maegd, getroost door het verkiezen van Z.D.H.W.K.H.
Friso tot stadhouder enz. der Vereenigde Nederlanden (4e dr. 1747); Lierzangen
bestaande in Minnedichten en toezangen in 5 boeken (Leid. 1747); Tandemn bona
causa triumphat (1747); Eerkroon voor de Eendracht. Lierzang bij de verheffing van
Willem K.H. Friso (Amst. 1747); Maendelijks musikaels Tijdverdrijf. Bestaende in
Nieuwe Hollandsche Canzonetten of Zangliederen op d' Italiaensche trant in 't Muziek
gebragt met een basso continuo, gecomponeert door A. M a h a u t en in Digtmaet
door K.E. (Amst. Oct. 1751 tot Juni 1752; met een Vervolg bestaende in 3 stukjes);
Lexicon galeno-chymico-pharmaceuticum of Apothekers Woordenboek, vervattende
de voorschriften der samengestelde geneesmiddelen, die in alle bekende
dispensatorien worden gevonden, uit alle (meer dan 80) zoo oude als nieuwe
artsenyboeken bijeengebragt, met elkander vergeleken en verrijkt met aenmerkingen
(Amst. 1755; 2e dr. 1790); De Vier musikaalse jaergetijden. Lente- Zomer- Herfsten Winter-tijdverdrijf, bestaande in 72 zang- en speelariaas, alom gerenomeert en
nu om Gewigtige redenen tot een geringe Prijs gesteld, gecomponeerd door
A n t o n i o M a h a u t , welkers kundige digtmaet in die geestrijke order tot de
compositie is gebragt door den Heer K o r n e l i s E l z e v i e r (Amst. 1757);
Gedachten over de uitterlijke kleeding der menschen (2e dr. Dordr. 1759); Drie
dichtproeven bestaande in drie dichtstukken: De waere dichtkunst, zedezang. God
verheerlijkt in zijne werken of reis door 't Heelal. Eerkroon voor de Matigheid.
Renevens een proef van een Nieuwe Nederduitsche Spraekkonst (Haerlem 1761);
Amadis en Oriane, of Proef van stantvastige Liefde. Treurspel in 5 bedrijven naar
het Engelsch van J.J. H e i d e g g e r (z.j.), na Elzevier's dood waarschijnlijk door K.
v a n D u l k e n r a a d uitgegeven te Haarlem bij Avis Tolk (werkzaam van 1769-1777)
naar het handschr. of een copie, aanwezig op de Stadsbibliotheek te Haarlem.
Zie: Republijk der Geleerden of Boekzaal van Europa. Nov. en Dec. 1739, 508-526;
W i t s e n G e y s b e e k , Woordenb. der Nederd.-Dichters II, 288-291; J e r . d e
V r i e s , Proeven eener geschiedenis der Ned. Dichtkunst II, 256; J.G. F r e d e r i k s
e n F. J o s . v a n d e n B r a n d e n , 2e dr., 282; W. S t o e d e r , Geschiedenis der
pharmacie in Nederland (Amst. 1891), 240-245.
R. Zuidema

[Emden, Jan Gerritsz van]
EMDEN (Jan Gerritsz v a n ), geb. 30 April 1561, waarschijnlijk te Emden, overl. te
Dantzig 7 April 1617. In 1597 werd hij leeraar der Doopsgezinden te Appingedam,
in 1606 te Haarlem, in 1607 vertrok hij naar Pruisen en Dantzig. Hij schreef
(Catalogus v.d. bibliotheek der Ver. Dpsgez. Gemeente te Amsterdam (1888), 269;
uitg. (1916), 240, noemt echter ‘Jan Gerritsz’ den schrijver; zie in dít deel van het
Biogr. woordenboek op Gerrits (Jan)): Vijf stichtelijcke predicatiën....; alsmede [in
den tweeden druk o.a.]: Drie stichtelijcke predicatiën, van een mede-hulper in de
christelijcke religie, diemen gemeenelijck de Waterlandsche Gemeente noemt....
(2e dr. Amst. 1650); het jaar van de eerste uitgave is onbekeud; de tite] wordt in

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 8

471
den genoemden Catalogus van 1888 anders opgegeven.
Er bestaan eenige portretten van hem.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel. in Ned.
III, 227; S. B l a u p o t t e n G a t e , Gesch. der Doopsgez. in Gron. I (Leeuw. Gron.
1842), 58 v., 64; W.J. K ü h l e r , Het socinianisme in Nederland (Leid. 1912), 107-112;
Inventaris der archiefstukken in de Ver. Dpsgez. Gem. te Amsterdam II (1884),
433-440; Bibliotheca theol. et philos. (Lugd. Bat., Burgersdijk en Niermans 1900),
775, no. 309, 310; S. H o e k s t r a , Beginselen en leer der oude Doopsgezinden
(Amst. 1863), 192, 287, aant. 2.
Knipscheer

[Emdre, Samuel van]
EMDRE (Samuel v a n ), geb. te Utrecht 26 Juli 1746, overl. te Wageningen 20 Juni
1816. Hij studeerde te Utrecht in de godgeleerdheid, werd predikant te Hoornaar in
1778 en te Wageningen 1 Juni 1788; emeritus 7 Mei 1816. Hij was sedert 1788
correspondent van het Haagsche genootschap tot verdediging van den christelijken
godsdienst en sedert 1793 lid van het Zeeuwsch genootschap. Hij heeft veel
geschreven, bijv. Katechismus der H. godgeleerdheid.... 2 deelen, 4 stukken (Utr.
1780; vaak herdrukt); Het voorbeeld der godlijke waarheden door A. Hellenbroek
verdedigd (Utr. 1785); Historisch bericht van alle de gezintheden die buiten onze
gereformeerde kerk in ons vaderland vrijheid van openbare godsdienstoefening
hebben, waarin kortelijk derzelverleerstukken en kerkelijke plegtigheden worden
opgegeven (Utr. 1784; 2de dr. 1786); voorts leerredenen, werkjes voor de jeugd en
geografische werken. Van de laatste noemen wij nog: Reizen door Palestina in
aangename brieven, twee deelen en twee landkaarten (Utr. 1797); Beginselen der
aardklootkunde, gemakkelijk, vermakelijk en nuttig gemaakt (Utr. 1789); Geographie
der H. Schrift.... ontw. door prof. Bachiene (Utr. 1796).
Tegen de doopsgezinden schreef hij: Verhandeling over den kinderdoop (Utr.
1783).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. van Protest. Godgel. in Ned. II,
724-727; Catalogus van de Ver. Dpsgez. bibliotheek II (Amst. 1888), 131; Bibliotheca
theol. et philos. (Lugd. Bat., Burgersdijk en Niermans 1900), 167; R. A r r e n b e r g ,
Naamregister van Nederd. boeken tot 1787, 160; vervolg op dit werk ('s
Gravenh.-Amst. 1832), 152 v.
Knipscheer

[Emo]
EMO, een Fries, misschien uit Westeremden, geb. waarschijnlijk omstr. 1175 en
gest. in 1237, werd in een Benedictijnerklooster opgeleid, ondernam met zijn broer
A d d o een studiereis o.a. naar de Universiteiten van Parijs en Orleans, bevond
zich, 20 jaar oud, te Oxford, waar hij in de rechten studeerde, gaf daarna onderwijs
in Westeremden en werd, nadat hij in 1208 of lets vroeger de priesterwijding
ontvangen had, door zijn gelijknamigen neef met de leiding van diens ‘oratorium’ te
Romerswerf belast; trad in de orde der Praemonstratensers, ondernam 1211 een
reis naar Rome en stichtte 1214 een abdij, Floridus Hortus, Bloemhof, bij Werum
(Wittewierum, prov. Gr.) waar hij verder, afgezien van zijn jaarlijksche reizen naar
het moederklooster te Prémontré, vrijwel voortdurend tot zijn dood als abt en
geschiedschrijver werkzaam bleef.
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Vrucht van laatstgenoemde werkzaamheid is het door hem geschreven gedeelte
van de z.g. Kroniek van Emo en Menko. Het gedeelte van Emo, evenals dat van
zijn voortzetter Menko (zie art. in dit deel) is soms wat duister, doch over het
algemeen leesbaar, zij het niet in vlot Latijn geschreven, behandelt gebeurtenissen,
in de eer-
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ste plaats de uitwendige geschiedenis van zijn klooster, doch ook de politieke
geschiedenis van de omliggende streken, uit de jaren 1204-34 en is door hem in
1218 opgezet en vervolgens vrij geregeld bijgehouden. Het relaas van
gebeurtenissen wordt af en toe door uitweidingen van filosofisch-theologischen of
natuurwetenschappelijken aard onderbroken. De laatste zijn nooit behoorlijk
onderzocht, aan de eerste hecht men tegenwoordig minder waarde, sinds gebleken
is, dat een van de belangrijkste ervan, dat ‘Over de Ziel’, een slordig excerpt is uit
Cassiodorus' De Anima. De stof - oorlogjes in Fivelgoo, overstroomingen, branden,
slechte of goede oogsten, kometen, veeziekten en dgl.-is streng chronologisch
gerangschikt en zonder eenig innerlijk verband, doch zeer nauwkeurig en steeds,
voorzoover men dit uit vergelijking met andere bronnen heeft kunnen nagaan, naar
waarheid.
Wat zijn standpunt betreft, E. is voor alles een Fries, en als Fries voorstander van
de volksvrijheden, zoodat hij zelfs betrekkelijk waardeerende woorden voor de
Stedingers heeft kunnen vinden, hetgeen heel wat zeggen wil voor een overigens
goed kerkschgezind geestelijke.
Afzonderlijk vermelding onder zijn schaarsche bronnen verdient het verslag van
een frieschen kruisvaarder over zijn kruisvaart, dat E. onder het jaar 1217 opgenomen
heeft. J. D i r k s heeft het in De Vrije Fries II, 226-250 naar de gebrekkige uitgaaf
van M a t t h a e u s vertaald.
Van de Kroniek van Emo en Menko bestaan twee handschriften, beide op de
Univ. Bibl. te Groningen bewaard, de oudste en verreweg het belangrijkste is de zg.
o

Groningsche codex, een perkamenten hs. in 8 uit de 13e eeuw, dat gedeeltelijk
een autograaf van Menko is, het andere, de zg. Friesche codex, op papier in folio
uit de 16e eeuw, en voornamelijk van belang, omdat het nog een fragmentarisch
vervolg bevat, dat met vrij groote zekerheid aan den 5den abt, F o l k e r d , wordt
toegeschreven en uit het laatst der 13de eeuw dateert.
De kroniek van Emo en Menko is o.a. uitgegeven in Werken v.h. Hist. Gen. N.R.
nr. 4 door F e i t h en A c k e r S t r a t i n g h (1866) alsmede door W e i l a n d in de
Monumenta Germaniae (MG. SS. XXIII, 464-572), met verklarende aanteekeningen.
Een bladzijde er uit werd door B r u g m a n s en O p p e r m a n n in hun Atlas der
Nederl. Palaeographie opgenomen (nr. II a).
Van de tamelijk uitgebreide literatuur over deze kroniek, die een der zeldzame
merkwaardige stukken van de middeleeuwsche historiografie uit het tegenwoordige
N.-Nederland is, noemen wij J o h . G e l h o r n , Die Chronik Emo's und Menko's,
diss. Göttingen z.j. (1872); B o l h u i s v a n Z e e b u r g h , Kritiek der Friesche
Geschiedschrijving (1873, blz. 10); A e m . W. W y b r a n d s , De Abdij Bloemhof te
Wittewierum in de dert. eeuw in Verh. Kon. Akad. afd. Letterk. XV (1883).
Romein

[Enckevoirt, Willem van]
ENCKEVOIRT (Willem v a n ), geb. te Helden, overl. te Rhenoy 24 Dec. 1708, zoon
van H e n d r i k v.E. en P e t r o n e l l a K n i p p e n b e r g h , zuster van den
geschiedschrijver Joannes K. pastoor van Helden (dl. IV, kol. 847); studeerde te
Venlo en later te Keulen, trad in 1703 in de abdij van Postel van de orde van
Praemonstreit, werd 6 Sept. 1707, als missionaris, pastoor van Rhenoy, van welk
kerspel de abdij het vergevingsrecht had.
Zie: Limburg's Jaarboek (1897-98), 155-156; J a c . V r a n c k e n , Over de van
Enckevoorts in Limburg's Jaarboek (1898-99), 88-90.
Verzijl
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[Enckevoirt, Michael Lombaerts van]
ENCKEVOIRT (Michael L o m b a e r t s v a n ), geb. te Mierlo (N.-Br.) of te 's
Hertogenbosch, overl. te Luik 1 Mei 1556, zoon van G e r a r d M i c h a e l L.v.E., in
1498 pensionaris of rentmeester der heerlijkheid Oisterwijck, en van E l i s a b e t h
v a n E n c k e v o i r t , zuster van den kardinaal Willem van E. (dl. II, kol. 435), was
decretorium licentiaat, proost van St. Salvator te Utrecht, in 1527 kapitteldeken van
St. Jan te 's Hertogenbosch, domheer van St. Servaas te Maastricht en van O.L.V.
te Tongeren 20 Sept. 1520; van St. Lambert te Luik 19 Mei 1529; en opvolger van
zijn oom den kardinaal als aartsdiaken van Kempenland.
Zijn broeder W i l l e m L.v.E. was kanunnik van het kapittel te Tongeren 12 Juni
1531, als opvolger van zijn oom den kardinaal; domheer van St. Servaas te
Maastricht, en overleed te Tongeren 27 Nov. 1597.
Zie: J o s . H a b e t s , Geschiedenis van het bisdom Roermond I, 272;
S c h u t j e n s , Geschiedenis van het bisdom 's Hertogenbosch IV, 253, V, 100;
J a c . V r a n c k e n , Over de van Enckevoorts in Limburg's Jaarboek (1898-99), 80,
83-84 en de daar aangehaalde bronnen.
Verzijl

[Engelberts, Matthias]
ENGELBERTS (Matthias), overl. te Groningen in 1779. Hij was predikant te Norg
in Jan. 1729, te Noordlaren 17 Dec. 1730, te Meeden 24 April 1735, te Delft (in de
gasthuiskerk) in 1736; wegens zwakte ontslagen 1756. Hij schreef een lijkrede op
Willem Karel Hendrik Friso (zie dl. I, kol. 1554-1556). begraven te Delft 4 Febr. 1752:
Konings Hiskias hoogstatelijke begrafenisse, in 't hoogste der graven der zonen
Davids.... (Delft 1752).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. van Protest. Godgel. in Ned. II,
732 v.; W.P.C. K n u t t e l , Catalogus der pamfl.-verz. IV; Kerkelijk Handboek (1907)
Bijl. 111, (1914) Bijl. 158, 162; N o o r d b e e k e n M o u r i k , Naamrol der godgel.
schrijvers (Amst. [1752]), 118 v.
Knipscheer

[Engelberts, Rudolf Gerhard]
ENGELBERTS (Rudolf Gerhard), geb. te Oldenzaal 27 Dec. 1736, overl. te
Rozendaal (Gld.) 3 Aug. 1768. Zijn ouders waren H e r m a n n u s E n g e l b e r t s
en J o h a n n a L o u i s a S n e t h l a g e ; zijn vader stierf 10 Aug. 1745; hij is
opgevoed bij zijn oom M a r t i n u s S n e t h l a g e , predikant te Amsterdam. Hij
studeerde te Utrecht in de godgeleerdheid en werd de eerste predikant te Rozendaal
na de scheiding van Velp 16 April 1759. Hij is begraven te Wageningen. Hij schreef:
Oratio de christo in cruce pendente mortuo ac sepulto (Amst. 1753).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. van Protest. Godgel. in Ned. II,
733; Kerkelijk Handboek (1903) Bijl. 153, (1908) Bijl. 102, (1912) Bijl. 150.
Knipscheer

[Engelen, jhr. Daniël]
ENGELEN (jhr. Daniël), geb. te Nijmegen 19 Juni 1791, overl. te Heerenveen 2
Dec. 1857, was de zoon van jhr. Mr. W i l l e m E n g e l e n en L a u r e n t i a C l a r a
Elisabeth van Dam.
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Hij werd in 1811 ambtenaar op het bureau van Stassart, prefect van het
departement Bouches de la Meuse en in 1813 op dat van den sous-préfet B.W. van
Welderen Rengers te Sneek. Na de herwinning onzer onafhankelijkheid werd hij in
1814 ontvanger der directe belastingen te Heeg (gemeente Wijmbritseradeel). In
1815 werd hij griffier van het vredegerecht te Rauwerd, in 1816 secretaris van de
grietenij Wijmbritseradeel, ter standplaats Sneek, in 1827 ging hij in dezelfde
betrekking over naar de
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grietenij Schoterland, ter standplaats Heerenveen, op 18 Nov. 1835 werd hij
vrederechter te Heerenveen en na de nieuwe rechterlijke organisatie 16 Sept. 1838
kantonrechter aldaar.
Op 1 Juni 1837 werd hij door de ridderschap van Friesland tot lid der Staten van
Friesland gekozen, maar 8 Oct. 1841 verkreeg hij op zijn verzoek als zoodanig
ontslag. Kantonrechter bleef hij tot zijn overlijden.
Zijn vader werd in 1816 opgenomen in de ridderschap van Gelderland, waardoor
ook hij den titel jonkheer verkreeg.
Hij huwde 1 Nov. 1815 D i e d e r i c a A n e m a , geb. 14 Oct. 1792, overl. 15 Sept.
1817, en 13 Maart 1824 G e r b r e c h t R o o r d a , geb. 30 Juli 1795, overl. 12 Jan.
1892. Bij de eerste had hij een zoon, die volgt, bij de tweede 4 dochters.
Ramaer

[Engelen, jhr. Mr. Willem Engelbart]
ENGELEN (jhr. Mr. Willem Engelbart), geb. te Sneek 2 Febr. 1817, overl. te
Leeuwarden 23 Apr. 1879, was de zoon van jhr. D. Engelen, die voorgaat, en D.
Anema.
Hij studeerde te Franeker en promoveerde aldaar 29 Mei 1840 in de rechten op
een dissertatie De propositionibus Guilielmi IV.
Hij werd in hetzelfde jaar tot secretaris der grietenij Leeuwarderadeel benoemd
en vestigde zich toen te Leeuwarden, waar hij voortaan gewoond heeft.
Op 1 Juni 1842 werd hij door de friesche ridderschap tot lid der Staten van
Friesland gekozen. Na de invoering der provinciale wet in 1850 behoorde hij, als
niet liberaal, niet tot de door het directe stemrecht gekozenen. Ook verscheidene
malen daarna was hij in het kiesdistrict Leeuwarden candidaat, maar eindelijk werd
hij aldaar 30 Juni 1851 gekozen.
Op 6 Dec. 1851 werd hij benoemd tot burgemeester van Leeuwarderadeel en
verkreeg hij kort daarna ontslag als secretaris.
Na de ontbinding der Tweede Kamer ingevolge de Aprilbeweging werd hij 17 Mei
1853 in het kiesdistrict Sneek gekozen tot lid der Tweede Kamer. Hij bleef lid der
Staten en op 30 Nov. 1854 kozen zijn medeleden hem tot lid van Gedeputeerde
Staten van Friesland. Hij moest dus ontslag nemen als burgemeester, terwijl hij,
toen hem bleek, dat hij de beide betrekkingen niet behoorlijk samen kon waarnemen,
1 Apr. 1855 ontslag als Kamerlid nam.
In Mei 1875 nam hij wegens zijn gezondheidstoestand ontslag als lid van
Gedeputeerde Staten. Lid der Provinciale Staten bleef hij tot zijn overlijden.
Hij huwde 29 Apr. 1841 S a r a S u z a n n a C a t s , geb. 12 Oct. 1818, overl. 15
Febr. 1900, bij wie hij 2 zonen en een jong gestorven dochter had.
Ramaer

[Engelen, Cornelis van]
ENGELEN (Cornelis v a n ), geb. te Utrecht omstr. 1722, overl. te Leiden in 1793.
Hij studeerde te Utrecht, verdedigde daar 3 Maart 1745 een dissertatie De natura
et causa caloris, waarmee hij promoveerde tot doctor in de wijsbegeerte, en werd
doopsgezind predikant te Harlingen in ongeveer 1753. Wegens zwakte legde hij
zijn bediening neer, maar hij werd van 1764-1769 weer predikant te Huizen. Daarna
woonde hij te Leiden. Zijn antwoord op de prijsvraag van de Maatsch. der Nederl.
Letterkunde te Leiden: ‘Welke zijn de algemeene oogmerken die een dichter moet
bedoelen’? enz., is opgenomen in de Werken dier Maatschappij van 1779. Voorts
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schreef hij: Voorrede voor Herder's samenspraken over de Hebr. poëzy (Leid. 1784),
drie stukken; Brieven over de weelde (Haarl. 1791) twee deelen;
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een vertaling uit het Latijn Over de overeenkomst tusschen dieren en gewassen
van P. C a m p e r (Amst. 1764), en de vertaling van een werk van J.D. M i c h a ë l i s ,
uitgegeven als Rijsverhandeling over den wederkeerigen invloed van de
aangenoomen hegrippen onder een volk op de nationale taal en van de taal op de
nationale wijze van denken (Harlingen 1771). Eindelijk was hij medewerker aan
verschillende tijdschriften.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. van Protest. Godgel. in Ned. II,
735; Catalogus der Ver. Doopsgez. gem. te Amsterdam II (Amst. 1888), 299. Over
de Doopsgezinde gemeente te Huizen, zie: S. B l a u p o t t e n C a t e , Gesch. der
doopsgez. in Holland.... I (Amst. 1847), 332, II, 45, 233; Jaarboekje voor de
doopsgez. gem. (Amst. 1837), 16; Doopsgez. Bijdr. (1868) 70, (1879) 140 v., (1883)
59, (1896) 52, (1907) 112-115; Inventaris der archiefstukken (Amst. 1884) II, afd.
2, blz. 32.
Knipscheer

[Engelen, Engelbertus van]
ENGELEN (Engelbertus v a n ), overl. te Utrecht 23 Juli 1684. Hij werd te Amsterdam
opgeleid voor de Remonstrantsche Broederschap, werd in 1653 predikant te
Gorinchem, in 1669 te Utrecht. Hij gaf, zegt men, uit: Korte historie van het synode
van Dordrecht, vervatende eenige aanmerkelijke en noyt voorhenen ontdekte
byzsonderheden, begrepen in brieven van mr. John Hales en dr. Walter Balcanqual,
van den Koning van Groot-Brittanie gesonden; geschreven aen den heere Dudley
Carlton, uit het Engelsch (Gouda 1671; 2de dr. 1672). Het is nog een open vraag
of hij heeft uitgegeven de Brieven van verscheyde vermaerde en geleerde mannen
deser eeuwe (Amst. 1662). De Remonstrantsche gemeente te Rotterdam bewaart
verscheidene brieven van hem d.d. 2 Nov. 1655 tot 25 Febr. 1682 (Catalogus van
handschr. [Amst. 1869], 83, no. 956-972). Engelbert Egidius van Engelen, die volgt,
is zijn vader.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. van Protest. Godgel. in Ned. II,
737 v.; A.C. D u k e r , Gisbertus Voetius II (Leid. 1910) Bijl., blz. XIII; J. T i d e m a n ,
De remonstrantsche broederschap. Biogr. naamlijst.... (Amst. 1905), 23, 250, 261,
309, 311, 330, 446, 450; W.P.C. K n u t t e l , Nederl. Bibliographie van Kerkgesch.
(Amst. 1889), 124; H.H. K u y p e r , De postacta... (Amst.-Pretoria, z.j. [1899]), 6.
Knipscheer

[Engelen, Engelbertus Egidius van]
ENGELEN (Engelbertus Egidius v a n ), ook E n g e l b e r t u s A e g i d i i genoemd,
geb. omstr. 1584. Hij leefde nog in 1646, wellicht in 1649. Hij studeerde te Leiden
in de godgeleerdheid, en werd in 1609 predikant te Oosterbeek om van daar uit zoo
noodig ook Arnhem te bedienen. De synode van 1612 te Barneveld heeft hij
bijgewoond; de synode te Nijmegen van Sept. tot Oct. 1619 heeft hem wegens
remonstrantsche gevoelens afgezet. Wel heeft hij de ‘akte van stilstand’
onderteekend, maar toch is hij remonstrantsch predikant geworden. In 1646 is mede
aan hem door de Remonstrantsche Broederschap een werk opgedragen; ter
uitvoering van deze opdracht is verschenen: Klare en duydelijcke wederleggingen
van de verscheyden aenteyckeningen.... tot bevestiging van de contra-rem. leere
der predestinatie aen de kant van den nieuws overgesetten bijbel [in 1637
verschenen] gestell.... Ten meesten deele beschreven door E. v a n E n g e l e n
(Rott. 1649). Reeds sedert 1638 was Daniel Snecanus (zie dl. VI, kol. 1243-1245)
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met dezen arbeid bezig geweest. De remonstrantsche gemeente te Rotterdam
bewaart een handschrift van hem d.d. 15 Nov. 1624 (Catalogus van handschr.
[Amst.
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1869], 83, no. 955). Engelbertus v.E. die voorgaat, is zijn zoon.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. van Protest. Godgel. in Ned. II,
735-737; J. T i d e m a n , De remonstrantsche broederschap. Biogr. naamlijst van....
(Amst. 1905), 69 v., 82, 327-330, 446; J. T i d e m a n , De stichting der remonstr.
broederschap (Amst. 872) II, 207, 281, 293; R e i t s m a e n v a n V e e n .
Acta IV, 193, 322-325; H. S c h o k k i n g , De leertucht.... (Amst. 1902), 299, aant.
2.; R. A r r e n b e r g , Naamregister van nederd. boeken tot 1787, 161.
Knipscheer

[Engelhard, Cornelius]
ENGELHARD (Cornelius), zoon van Mr. Joh. Arn. E. (1), en kleinzoon van den
beroemden hoogleeraar Nic. E. (1), die volgen, en van T j a a k j e J e y p e s . Hij
werd geb. te Groningen 12 September 1767 en overl. aldaar ongehuwd 5 Maart
1829. Op 9 Juni 1784 ingeschreven als student aldaar, trad hij later in militairen
dienst, werd extra-ordinair ingenieur (1735), eerste luitenant (1788), kapitein (1802),
majoor (1811), luitenantkolonel (1815) tot hij met den rang van kolonel
gepensionneerd werd.
Zie: Alg. Ned. Fam. blad (1891).
Bartelds

[Engelhard, Mr. Johannes Arnoldus (1)]
ENGELHARD (Mr. Johannes Arnoldus) (1), zoon van professor Nic., E (1), geb. te
Groningen 13 April 1738, overl. aldaar 21 Mei 1803. Hij werd er als student in de
rechten ingeschreven op 4 Juli 1754, en vestigde zich na zijn promotie als advocaat
voor de Hooge Justitiekamer in zijn geboorteplaats, waar hij weldra veel naam
maakte als hoogst bekwaam rechtsgeleerde. Vervolgens werd hij adjunct
procureur-generaal bij het Prov. Hof van Stad en Lande (1778), proc.-gen. (80) en
syndicus der Ommelanden (81). Ofschoon overtuigd prinsgezind, kon hij toch na
de restauratie van 1787 een billijker en onpartijdiger advies uitbrengen dan Tydeman
(deel II, kol. 1464) en Gobius in de zaak tegen de afgevaardigden der gewapende
genootschappen in Overijsel. Te Kampen in den zomer van 1787 vergaderd, hadden
deze heeren verklaard goed en bloed veil te hebben, als de koning van Pruisen
satisfactie zou durven vragen. Ook hadden zij de Staten van Holland gestijfd in hun
anti-stadhouderlijke politiek tegen het advies in der staten van hun gewest. Na de
omwenteling van 1795 werd hij lid van het departementaal bestuur van Stad en
Lande van Groningen.
Hij was gehuwd met T j a a k j e J e y p e s , overl. vóór 1829. Uit dit huwelijk sproten
Pieter of Petrus, die volgt, Cornelius, die voorgaat, Nicolaus (4) en Joh. Arnoldus
(2), die volgen; verder R u d o l f , geb. te Groningen 1776, aldaar ongehuwd en
ambteloos gest. in 1841, voorts nog een dochter en een zoon F i c k o , beiden jong
gestorven.
Zie: Alg. Ned. Fam. blad (1891); Vervolg op Wagenaar XXI, 271.
Bartelds

[Engelhard, Mr. Johannes Arnoldus (2)]
ENGELHARD (Mr. Johannes Arnoldus) (2), zoon van den voorgaande, geb. te
Groningen 1771, overl. aldaar 7 Maart 1860. Hij werd 30 Sept. 1887 in zijn
geboorteplaats als student ingeschreven, promoveerde in de rechten en vestigde
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zich als advocaat te Groningen, waar hij als ‘de eerlijke advocaat’ te boek gestaan
heeft. Daarna werd hij notaris te Leek, ontvanger te Hoogezand, rechter in de
rechtbank te Groningen, raadsheer in het provinciaal Hof.
Hij huwde Nov. 1806 met J a n t j e R o e l f s H o e k s e m a , geb. 1783, overl. te
Groningen 12 Apr. 1870, dochter van R o e l f I J s e b r a n d en van G r i e t j e
W i j n d e l s . Zijn huwelijk bleef kinderloos.
Zie: Het geslacht Engelhard in Alg. Ned. Familieblad VIII (1891).
Bartelds
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[Engelhard, Nicolaus (1)]
ENGELHARD (Nicolaus) (1), uit een zwitsersch geslacht, geb. te Bern 3 Sept. 1696,
overleden te Haren (Gr.) 10 Juli 1765. Hij was de zoon van Nic. E., die voor
wetenschappelijke doeleinden veel in het buitenland gereisd had en in de kracht
zijner jaren ambteloos was overleden, en van D o r o t h e a U l r i c h (overl. 1724),
een zeer ontwikkelde vrouw, dochter van N i c . U l r i c h en van J o h a n n a
L u p i c h i a . Sedert 1711 bezocht hij het gymnasium zijner geboorteplaats, waar
hij een zoo goeden aanleg voor de studie bleek te bezitten, vooral in de
philosophische en wiskundige wetenschappen, dat hij daarin in 1718 en volgens 's
lands gebruik in 1721 te Lausanne in het openbaar kon promoveeren. Daarna volgde
hij twee jaren de colleges van prof. F.A. Lampe te Utrecht. Vervolgens werd hij
hoogleeraar in de wijsbegeerte en de mathesis aan de koninklijke hoogeschool te
Duisburg ter vervanging van Petrus Musschenbroek, die naar de universiteit van
Utrecht was overgegaan. In 1728 uitgenoodigd onder zeer vereerende voorwaarden
om het hoogleeraarschap te Groningen te aanvaarden, gaf hij daaraan gehoor en
hield er zijn intrede met de rede Aranea Brahmanum emblematica (20 Aug. 1728).
Hij behoorde daar tot de oprichters van het genootschap ‘Pro excolendo jure patrio’,
waarvan hij de 1e voorzitter werd. Ook de Holl. Mij v. Wetensch. telde hem onder
haar leden. Eigenaardig was zijn zinspreuk ‘Bene qui latuit, bene vixit’, wat aan
Staring's Het kleine veiligst herinnert. Hij mag een der sieraden van de groningsche
hoogeschool genoemd worden. Ook als mensch wist hij aller harten te winnen. Hij
is de auteur van: De natione extensi ad mundum applicata (Duisburg 1726); De
lege parsimoniae; Dissertationes variae argumenti (Groningen 1733); Feriae
Groninganae varii argumenti (1736); Otium Feriis Groninganis interpositum (1740);
Institutiones Philosophiae theoreticae (1743); Institutiones philosophiae moralis
(verscheen na zijn dood).
In 1730 was hij gehuwd met A r n o l d a L e i j e n d e c k e r uit een akensch
geslacht. Zij overleed in 1742, na hem geschonken te hebben twee zoons en een
dochter: Nicolaus (2), die volgt, Johannes Arnoldus (1), die voorgaat, en A r n o l d a ,
ongehuwd in 1775 te Zuidlaren overleden.
Zie: P o l v l i e t , Het gesl. Engethard in Ned. Fam. blad (1891); S c h r o e d e r ,
Lijkrede op Nic. Engelhard (Gron. 1765); verder nog over het geslacht: Familiebericht
van Dr. Joh. Friedr. Engelhard te Murten aan Nic. (3) E. (1828); Z e d l e r , Univ.
Lexicon; S t e t t l e r v o n B e r n , Annalen, 493.
Bartelds

[Engelhard, Nicolaus (2)]
ENGELHARD (Nicolaus) (2), zoon van den voorgaande, geb. te Groningen 1733
of 34, overl. te Grave 13 Februari 1765. Hij werd in Sept. 1745 als student in zijn
geboorteplaats ingeschreven; hij trad echter in militairen dienst en werd extra-ordinair
ingenieur te Bourtange (1751). In 1760 bevorderd tot luitenant-ingenieur, kwam hij
te Arnhem (1760) en Grave (1761) in garnizoen.
Hij huwde 25 April 61 te Bourtange met M a r i a A l t i n g , geb. te Groningen 20
Nov. 1733, overl. te Zuidlaren 12 Mei 1817, dochter van Mr. G e r h a r d A. en
F o c k e l i n a B l e n c k e . Uit dit huwelijk sproten A r n o l d a H e l e n a (1756-61);
G e r h a r d i n a F o c k e l i n a , geb. te Bourtange 23 Februari 1758, overl. te Assen
1 Maart 1838, gehuwd 7 Sept. 1784 met J a n P i e t e r S e r v a t i u s ; M a r i a
W i l h e l m i n a , geb. te Bourtange 25 Dec. 1759, overl. te Groningen 7 Dec. 1797,
geh. in 1791 met Dr.
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W i l l e m S e r v a t i u s , broer van J a n P i e t e r ; ten slotte een zoon Nicolaus (3),
die volgt.
Zie: Alg. Ned. Fam. blad VIII, 233 en II, 240.
Bartelds

[Engelhard, Nicolaus (3)]
ENGELHARD (Nicolaus) (3), zoon van den voorgaande, geb. te Arnhem of Eelde
1 Dec. 1761, overl. te Buitenzorg 31 Mei 1831. Zijn tante was M a r i a A l t i n g , de
vrouw van W.A. Alting (dl. I, kol. 101), G.-G. van Ned. Indië (1780-96). Op jeugdigen
leeftijd naar Java gezonden, werd hij reeds in 1778 in dienst der O.I.C. aangesteld
tot onderkoopman op speciale aanwijzing uit Nederland; in 1781 tot tweeden
administrateur der pakhuizen aan de Waterpoort, wat een zeer voordeelig ambt
was; weer een jaar later tot eersten, zoodat zijn inkomsten groot genoeg waren, dat
een huishoudelijk budget daarop kon rusten, te meer daar zijn veertienjarige
echtgenoote een bruidsschat van 100.000 ducatons mee ten huwelijk bracht. In
1784, 85, 87 en 89 werd hij resp. bevorderd tot tweeden op Onrust, tot koopman,
tot eersten op dat eiland en tot shabandar en licentmeester met den rang van
opperkoopman en tevens tot president van boedelmeesteren. In 1791 volgde hij
zijn vriend Hendrik Isaac Guitard op als gecommitteerde tot en over de zaken van
den inlander, op uitdrukkelijk verzoek van diens schoonvader, den directeur-generaal
Hendr. van Stockum; in hetzelfde jaar had ook zijn benoeming plaats tot heemraad
en buitenregent der hospitalen. Gaarne zou hij nu gerepatrieerd zijn, maar ter wille
van zijn oom, schoonvader en beschermer Alting liet hij zich overhalen het ambt
van raad-extraordinaris te aanvaarden. In 1800 werd hij president van heemraden
en bij resol. van 6 Maart 1801 gouverneur van Java's N.O.-kust met bevordering
tot raad-ordinair en provisioneel eersten raad en directeur-generaal. Daar hij echter
ernstige financieele tegenspoeden gehad had door het verlies van schepen, bleef
hij maar liever als gouverneur van Java te Semarang en werd daarom op zijn verzoek
de aanstelling tot dir.-gen. ‘buiten executie gelaten’ (resol. 21 Mei 1802). In deze
functie heeft hij zich zeer verdienstelijk gemaakt door het onderdrukken van den
opstand in Cheribon (1806). Minder door wapengeweld dan door overreding herstelde
hij de rust. Volgens Engelhard's eigen verklaring zou het Staatsbewind hem in 1804
benoemd hebben tot opvolger van Joh. Siberg als G.-G., welke benoeming echter
ingetrokken werd door de kuiperijen zijner tegenstanders, die allen zijn vriend S.C.
Nederburgh (dl. V, kol. 357) vijandig gezind waren. Deze oud-regeeringscommissaris
trachtte eenige jaren later den tot landvoogd bestemden Daendels (dl. I, kol. 665)
er toe over te halen Engelhard bij zijn komst tot dir.-gen. aan te stellen, ten einde
een gematigd man als E. naast hem als dwarskijker te plaatsen. G.K. van Hogendorp
schrijft in zijn Br. en Gedenkschr. III, 261, dat Daendels den oudgast echter doorzag
en hem zijn verontwaardiging daarover te kennen gaf. In elk geval kon E. bij den
op 14 Jan. 1808 opgetreden autocraat geen goed meer doen. Doordat het
gouvernement Java in verschillende residenties of prefecturen werd opgelost, werd
hij als gouverneur ontslagen (April 1808).
Vele ambtelooze jaren volgden nu; ook sloeg hij lord Minto's aanbod af, die hem
tot vice-president en eerste lid der Hooge Regeering wilde verheffen. Gelukkig
braken er voor den werkzamen man betere dagen aan. In Aug. 1816 werd hij lid
der ‘Adviserende Commissie’ en op 31 Dec. 1816 werd hij met J.A. van Middelkoop
belast met de
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overneming van het bestuur over de Molukken uit de handen der Engelschen (25
Maart 1817). Na het verlies zijner echtgenoote gaf hij gevolg aan het sedert jaren
gekoesterd voornemen om zijn vaderland terug te zien. Hij kwam daar 7 Juli 1823
aan na een gevaarlijke reis langs de afrikaansche kust, waar hij tijdens een
dreigenden aanval van een spaanschen kaper vele blijken van onverschrokkenheid
gaf. In patria nam hij zijn intrek bij zijn zuster G e r h a r d i n a F o c k e l i n a (geh.
met J.P. Servatius), wier beide zonen door hem in Indië voortgeholpen zijn. Hij had
nu gelegenheid om de vriendschapsbanden met verschillende Oudindiërs te
hernieuwen, had ook een onderhoud met koning Willem I. In weerwil van het kille
klimaat zou hem het verblijf in Nederland voldoende aangestaan hebben om er zich
blijvend te vestigen, als zijn in Indië aangestelde gevolmachtigden zijn zaken beter
behartigd hadden. Dat noopte hem tot onverwijlden terugkeer (17 Sept. 1824). De
indische regeering maakte toen nog eenmaal van zijn diensten gebruik door hem
tot lid der commissie te benoemen, die Hamangkoe Boeana of Sepoeh in zijn
waardigheid van sultan van Djogjacarta moest herstellen (1826). Uit zijn lijvige
correspondentie met mannen van gezag en invloed als du Bus, de Kock, van Lawick,
C.S.W. v. Hogendorp, van Alphen en Baud blijkt wel, dat de welvaart van zijn tweede
vaderland hem na aan het hart lag en dat hij ook achter de schermen nog grooten
invloed heeft uitgeoefend. Na het aftreden van Muntinghe (dl. I, kol. 966) bood de
C.-G. du Bus hem bij koninklijke machtiging de opengevallen plaats in den raad van
Indië aan, wat hij echter om zijn hoogen leeftijd en de zeer gewijzigde
tijdsomstandigheden meende te moeten afslaan (Febr. 1827), ook toen zijn vriend
Baud hem een half jaar later schreef dat Z.M. de Koning hem tot vice-president van
dat college wilde benoemen. Volgens Willem van Hogendorp (dl. VII, kol. 613), die
als eerste secretaris der missie-du Bus van 1825-30 op Java vertoefde, was
Engelhard veel te hooghartig om eenige plaats aan te nemen, hoe hoog ook, die
niet de eerste was. Om ook na het aftreden van den luit.-gouv.-gen. Hendrik Merkus
de Kock (16 Jan. 1836) zijn indirecten grooten invloed te behouden, stelde hij een
zeer lijvige nota op over den toenmaligen staat van Java, welke hij diens naderenden
opvolger, van den Bosch (dl. II, kol. 221) reeds te Anjer deed toekomen. Doch deze
ging daarop niet in, wat er niet toe bijdroeg om den onrustigen, kinderloozen man
het leven te veraangenamen. Hij besloot nu Buitenzorg, waar hij de laatste jaren
gewoond had, te verlaten en zich metterwoon op Kramat bij Weltevreden te vestigen.
Doch de dood verijdelde dit voornemen.
Met recht heeft hij van zich zelf getuigd: schrijven is voor mij een behoefte en
vooral de lecture; maar ook de zorg voor zijn vermogen legde beslag op een groot
deel van zijn ambteloozen tijd, al was hij met dat al geen goed financier. Door het
teloorgaan der Soekaboemi-landen (zie art. Andries de Wilde, dl. VII, kol. 1322)
gingen zijn inkomsten nog meer achteruit, zoodat een hem toegekend pensioen
zeer welkom was. Gelijk vele oudgasten uit dien en later tijd toonde hij een
merkwaardig uithoudingsvermogen om zijn denkbeelden over indische
aangelegenheden te boek te stellen. Als zoodanig is hij bekend gebleven door zijn
Berigt van den Staat der Ned. O.I. Bezittingen onder het bestuuar van den G.-G.H.W.
Daendels ter betere kennis van 's mans willekeurig en gewelddadig bewind (den
Haag en Amsterd. 1816). In 14 dagen was dit voltooid, waarna
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het in Holland persklaar gemaakt werd, wat geen gemakkelijk werk was, daar E.
zijn gedachten in geen enkele taal zuiver neerschreef. Hij vond in dezen persoonlijken
strijd een medestander in Mr. R.G. van P o l a n e n 's anonieme Brieven betreffende
het bestuur der koloniën enz., waarbij gevoegd zijn eenige belangrijke stukken,
welke een nieuw licht verspreiden over het vorige bestuur aldaar van den G.-G.H.W.
Daendels (1816). Beide werken werden geschreven met hetzelfde doel: Daendels
apologie te ontzenuwen, neergelegd in diens Memorie over den Staat der nederl.
O.I. bezittingen in de jaren 1808-1811. Met bijlagen. ('s Gravenh. 1814, 4 dln.). Hun
doel werd bereikt: de herbenoeming van Daendels werd opgegeven.
Het is een typeerende eigenschap van vele vooraanstaande mannen uit die dagen,
dat ze allen even breedsprakig in hun geschriften zijn en, zooals E., ‘van de lecture
houden’. In dat opzicht vonden ze in den Souvereinen Vorst een dankbaren lezer,
die er tegenover Gijsb. Karel rond voor uit kwam: ‘Ik houd van de menigte van
papieren.’ Ook zullen den Koning wel onder de oogen gekomen zijn de Consideratiën
van Nederburgh (23 November 1796), die hier en daar wat gepolijst en taalkundig
gezuiverd zijn, maar toch geheel E.'s werk blijken te wezen bij vergelijking met zijn
rapport als gecommitteerde d.d. 4 Juli 1795, dat nog op het Rijksarchief aanwezig
is. Van een Autobiographie is hij tevens de auteur. Zij bestond in Juli 1830 reeds
uit 3 zeer lijvige deelen, die in het ongereede geraakt zijn, zooals helaas met vele
zijner talrijke geschriften en rapporten het geval is. Hij was voor velen de vraagbaak
bij uitnemendheid, waartoe hij in staat gesteld werd door het bezit van de nagelaten
papieren van zijn oom Alting en van die van Siberg als ook door het onder zich
houden van zijn eigen ambtelijk archief. Zijn belangrijke verzameling van stukken
vermaakte hij (1830) aan zijn vriend jhr. D.F. van Alphen (dl. I, kol. 84), die vroeger
onder hem op Java gediend had en toen ter tijd lid der 2e Kamer voor Leiden was.
Hij behoorde tot de weinige leden, die over indische vraagstukken een gegrond
oordeel hadden. Na v. A.'s dood is veel van deze verzameling verloren gegaan.
Een zijner afstammelingen heeft wat nog over was aan het Rijksarchief geschonken.
Ook in het archief te Batavia zijn nog stukken aanwezig. Wellicht duikt ook zijn
autobiographie nog ergens op.
Een in de nadagen der Compagnie niet alledaagsch verschijnsel was zijn
buitengewone lust tot studie en kennisneming van hetgeen op allerlei gebied in
patria of elders verscheen. Hij was lid der in 1768 opgerichte loge ‘la Vertueuse’,
en in Semarang van ‘la Constante et fidèle’. Van 1798-1823 bekleedde hij het
gedeputeerd grootmeesterschap der vrijmetselaren. Aan hem is te danken onze
kennis van verschillende beelden en tempelruïnen, die hij in 1805-06 door majoor
H.C. Cornelius in teekening heeft laten brengen, die Raffles later heel handig in zijn
History of Java gebruikt heeft. Den franschen wereldreiziger en plantkundige Louis
Théodore Leschenault de la Tour (1773-1826) gaf hij de opdracht een botanische
verzameling in Oost-Java aan te leggen (1806), welke geleerde E.'s naam deed
voortleven in de tot de juglandeeën behoorende Engelhardtia spicata, Lesch. In het
kort: hij is een man geweest van rustelooze bedrijvigheid, groote hulpvaardigheid,
zoowel voor vreemden als voor verwanten; vaak opvliegend maar nooit haatdragend
en steeds verzoeningsgezind, daarbij een liefderijk echtgenoot en warm vaderlander.
Aan zijn kloek optreden was het te danken, dat tijdens den aanval der Engelschen
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op Java (1800) de afvallige inlandsche strandbewoners in het Tandjongprioksche
weer aan ons gezag werden onderworpen, en nog een maand vóór zijn dood gaf
hij schriftelijk te kennen de helft van zijn pensioen te willen afstaan ten behoeve van
de berooide schatkist.
Op het gebied van koloniale politiek was hij conservatief. Het stelsel der oude,
toen verdwenen Compagnie heeft hij tot het eind toe verdedigd. Den nieuwen tijd
heeft hij niet begrepen, evenmin als zoovelen zijner tijdgenooten. Hij heeft zich een
voorstander der ideeën van Dirk van Hogendorp (dl. VII, kol. 608) genoemd en heeft
diens landvoogdij voorgestaan, maar het was om erger te voorkomen: den terugkeer
van den door hem verafschuwden Daendels. Die afkeer sproot uit nobeler motieven
voort dan gekwetst eigenbelang door D.'s inbezitneming der eetbare vogelnestjes,
die van rechtswege den gouverneur van Java toekwamen. Hij was er de man niet
naar om over dezen schadepost jarenlang te treuren. Die wrok had een andere
oorzaak. Reeds in 1800 had hij, door van Overstraten om advies gevraagd over de
te voeren gedragslijn, tegenover het alom zegevierende Frankrijk, dat ook het
onafhankelijk voortbestaan van het moederland bedreigde, als zijn vaste overtuiging
te kennen gegeven, dat men Java tot een vrijhaven verklaren moest voor alle
zeevarende naties. Hij zelf was bereid met achterlating van zijn vrouw naar Holland
onder zeil te gaan om daar opening van den stand van zaken te geven en dan zoo
mogelijk met hulp van Engeland de onafhankelijkheid van dit eiland te proclameeren.
Eenige jaren later heeft hij dit denkbeeld nader uitgewerkt blijkens zijn
Korrespondentie met de G.-G. Daendels over het vrij verklaren van Java, de droom
van Kapitein Carrega (zie d e J o n g e , Opkomst XIII, 278). In een onderhoud met
Daendels (1808), dat vier uur duurde, trachtte hij dezen oud-generaal voor zijn
plannen te winnen, die trouwens ook door anderen werden voorgestaan, maar deze
is hier niet op ingegaan evenmin als van Overstraten. Volgens E. heeft Daendels,
in Holland, teruggekeerd, van deze uitlatingen gebruik gemaakt om hem te
benadeelen. Hij zou hem bij den Keizer en diens broer, den Koning van Holland
hebben aangewezen als een allergevaarlijkst man, die met verraderlijke plannen
rondliep, kortom iemand, ‘die hij in geen hoog gezag konde plaatsen en op het
nauwste behoorde te surveilleeren’. E. gaf van zijn kant openlijk te kennen, dat zijn
tegenstander het nimmer tegenover zijn volk zou kunnen verantwoorden, dat hij bij
onze inlijving bij Frankrijk deze kolonie niet voor vrij en onafhankelijk had verklaard.
Het verlangen naar vrouw en kinderen en ook de vrees niet aan het hoofd der
regeering te zullen gesteld worden, zouden er hem van teruggehouden hebben.
Hij was 8 Maart 1784 gehuwd met de zeer jonge M a r i a W i l h e l m i n a S e n n
v a n B a s e l , geb. 28 Mei 1770, stiefdochter van den G.-G.W.A. Alting, wiens
tweede vrouw, S u s a n n a M a r i a G r e b e l , weduwe was van wijlen den raad
van Indië H u y b e r t v a n B a s e l , broer van Mr. Willem Adriaan Senn v. Basel,
den schoonvader van Jean Chrétien Baud (dl. I, kol. 245). Uit E.'s huwelijk sproot
slechts één jong gestorven kind M a r i a S u s a n n a (1788-90).
In het bezit van een der familieleden zijn thans nog de twee fraaie
miniatuurportretten van beide echtgenooten. Van het zijne is door de firma Emrik
en Binger op de oorspronkelijke grootte en in dezelfde teere tinten een reproductie
vervaardigd, voorkomend in deel III van d e H a a n 's Priangan. Het hare is in
lichtdruk opgenomen
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in het Platen-Album van denzelfden indischen archivaris, die vermoedt dat beide
miniaturen het werk zijn van Piron, welke deel enomen had aan de expeditie onder
Bruni d'Entrecasteaux (1737-1793). Deze had ten doel gehad de opsporing van la
Pérouse. Enkele dezer Franschen zijn na 1793 nog jaren op Java gebleven.
Zie: d e H a a n , Priangan I (Batav. 1910); W i j n a e n d t s v. R e s a n d t , Het
geslacht Senn v. Basel in Ned. Leeuw (1905); v.d. K e m p , Bijdr. v.d. T.-, L.- en
V.-kunde van N.I. 1908, 188, 344; d e z ., Brieven van en aan mr. H.J. v.d. Graaff
1816-1826 II, 14, 19, 297 in Verh. v.h. Bat. Genootsch. van K. en W. (1901-02); Alg.
Ned. familieblad 1891, 8e jaarg.; C o l e n b r a n d e r , G.K.v. Hogendorp op Adrichem
in de Gids 1907 I, 312; R a f f l e s , History of Java II, 17, 18 (London 1817); d e
H a a n , Platen- Album Oud- Batavia (Batavia 1923); d e R o o - R o u f f a e r ,
Supplem. op de Jonge's Opkomst.... enz. I, 90, 222, 408, II, 461, 727 ('s Grav. 1909).
Bartelds

[Engelhard, Nicolaus (4)]
ENGELHARD (Nicolaus) (4), zoon van Johannes Arnoldus (1), die voorgaat, geb.
te Groningen Sept. 1769, overl. te Wedde 4 Sept. 1849. Hij werd 6 Juli 1785 te
Groningen ingeschreven als student, promoveerde er in de rechten, werd fiscaal in
de jurisdictie van Westerwolde (1803) en later vrede- en kantonrechter te Winschoten.
Laatstelijk woonde hij te Wedde. Hij was in 1804 gehuwd met M a r g a r e t h a
E l i s a b e t h C a t h a r i n a E c k r i n g a , geb. Dec. 1778, overl. te Wedde 25 Juni
1827, dochter van S i x t u s G e r h a r d u s , kolonel-ingenieur, en van T h a l i a
W i j n h a g e n . Zijn huwelijk bleef kinderloos.
Zie: Ned. familieblad VIII (1891).
Bartelds

[Engelhard, Pieter]
ENGELHARD (Pieter) of Petrus, broer van den voorgaande en neef van den
indischen Nicolaus (3), geb. te Groningen 1766, overl. op Java waarschijnlijk begin
1812. Hij studeerde in de rechten aan de hoogeschool zijner geboorteplaats, waar
hij in 1783 als student was ingeschreven. Zonder te promoveeren voer hij vijf jaar
later naar Indië, waar hij in 1790 al tot onderkoopman was opgeklommen, dank zij
vermoedelijk de voorspraak zijner tante, de vrouw van den G.-G. Alting. Nog in
datzelfde jaar volgde zijn aanstelling tot tweeden administrateur in het ij erpakhuis,
weldra die tot eersten, en tevens werd hij benoemd tot schepen, welke functie hij
van 1791 tot 98 heeft bekleed. Na zijn bevordering tot tweeden administrateur in de
westzijdsche pakhuizen (1 Sept. 91) werd in het ijzermagazijn een tekort ontdekt
van ruim 222.000 gld. Hierbij schijnt meer verregaande slofheid dan oneerlijkheid
verondersteld te moeten worden. Zonder naar inventaris te vragen of rekening en
verantwoording te eischen had de een het beheer van den ander overgenomen.
Daar de commissarissen-generaal, Nederburgh (dl. V, kol. 357) en Frijkenius, op
komst waren, diende de zaak wel vervolgd te worden. Pieter met 3 anderen werden
voor de vergoeding aangesproken. In zijn betrekking werd hij echter gehandhaafd.
Zijn aandeel hierin, een bedrag van 25.000 Rds., is bijeengekomen, dank zij voor
een deel de hulp van zijn neef Nicolaus (3) voornoemd, bij wien zijn talrijke
familieleden nooit tevergeefs hebben aangeklopt. Hij klom na eenigen tijd op tot
koopman (4 Jan. 97) en werd 11 April 98 gecommitteerde met den rang van
opperkoopman, tevens heemraad en buitenregent der hospitalen. Slechts eenige
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moest plaats maken (Oct. 98). Men herstelde hem als administrateur der westzijdsche
pakhuizen en stelde hem tevens aan tot secretaris van schepenen en eersten
collecteur der collaterale gerechtigheid (1799). Na het ontslag van Wegener werd
hij bij speciale aanschrijving van den Aziatischen Raad provisioneel gecommitteerde
(1800) en 3 jaar later definitief. Als zoodanig had zijn neef Nicolaus bitter weinig
met hem op. Hij verweet hem al het werk van zijn voorgangers, waartoe ook N.
behoorde, ‘met veragting verworpen en vernietigd’ te hebben en ‘naar zijn eigen
idees den staat der landen te willen herscheppen’. In dit ambt heeft hij zich geduchte
moeilijkheden op den hals gehaald door zijn strijd met van Lawick (zie art.). Deze
was naar aanleiding van een door P. Engelhard zeer gunstig rapport benoemd tot
adjunct-gecommitteerde. Volijverig als van L. was, duldde hij niet, dat een hem
opgedragen bouwwerk te Karangsamboeng niet opschoot door de laksheid van den
regent van Parakamoentjang, die zijn aanstelling aan E. te danken had. Hij en zijn
confraters van Bandoeng, Soemedang, Tjiandjoer en Krawang overstelpten E. met
klachten over het ruwe optreden van zijn adjunct. Hij zond hun schrijven door naar
den toenmaligen G.-G. Joh. Siberg (1801-05). Van L. diende krachtig van repliek
en zond op zijn beurt een rapport aan Alb. Henr. Wiese (1805-08), die tot zijn eigen
en ieders verwondering Siberg was opgevolgd. Vooral in die dagen ging het, gelijk
zoo vaak in een kolonie het geval is, veel meer om den persoon dan om de zaak
zelf. Wiese, wiens karakter niet geëvenredigd was aan de hoogte zijner waardigheid,
onderging in die dagen sterk den invloed van den raad extraordinair Walbeeck en
dien van van Polanen, beide persoonlijke vijanden van E. Hierdoor sprong voor hem
de mijn geheel verkeerd en werd niet van L. maar hij zelf het slachtoffer zijner
machinaties. Er werd een commissie benoemd om te onderzoeken ‘den waaren en
tegenwoordigen staat van de politie, justitie en de civiele administratie dier landen
(nl. de jacatrasche bovenlanden en de Regentschappen), benevens al hetgene in
eeniger manier met de cultuur der koffij in verband staat’. De raad van Indië, van
Riemsdijk, E.'s schoonvader, sprong voor hem in de bres, maar de overige raden
sloten hem uit van alle discussies over deze zaak. Walbeeck, de
regeeringscommissaris, de ziel van het comité, was zich maar al te goed bewust,
dat aan E. zijn niet vlekkeloos verleden als resident van Cheribon en als
boedelberedderaar van den overleden raad ordinair van Reede tot den Parkeler (dl.
III, kol. 1033) van nabij bekend was. E. onschadelijk te maken bracht zijn eigenbelang
mee. De gecommitteerde mocht er op wijzen, dat de drie andere leden der commissie
van onderzoek, Thalman, Smit en Bauer volgens hun instructie vrijwel aan Walbeeck
ondergeschikt waren, Siberg mocht op hen schelden en te keer gaan tegen dat
ergerlijk gedoe, de vier regenten mochten al een door E. ingegeven memorie
opstellen tot staving hunner klachten tegen van L. en tot verheerlijking van E.'s
voorbeeldeloos bestuur, het baatte hem niets. De commissie sprak de
wenschelijkheid uit hem te schorsen tot tijd en wijle zij haar uitgebreide opdracht
zou vervuld hebben. In dien geest werd bij res. van 27 Dec. 1805 besloten; verder
kon men al niet gaan, daar bij secrete missieve (dd. 9 Febr. 1798) over ontslag
alleen in Holland kon beslist worden. Nu werd ook E.'s geheele financieele
administratie aan een onderzoek onderworpen, waartoe bij res. van 29 Aug. 1806
een commissie uit en door den Raad van Justitie
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werd in het leven geroepen. De advocaat-fiscaal zou dan beslissen of het geldelijk
beheer van E. grond gaf tot een gerechtelijke vervolging. Siberg had wel gelijk, toen
hij verklaarde, dat men ongehoord partijdig te werk ging; het raadslid van Hoesen
wees er ook op dat men zoo zonderling met de zaak omsprong; het slachtoffer zelf
klaagde niet minder dat de justitie in de zaak gemengd werd zonder hem zelven in
verhoor te nemen. De beslissing van den fiscaal, Mr. P.S. Maurisse, gunsteling van
Siberg en neef van E., viel gunstig voor dezen uit. Termen voor een vervolging vond
hij absoluut niet aanwezig. Men vraagt zich af, waar die conclusie wel op steunen
mocht, daar de rapporten der commissie grove oneerlijkheden t.o. van de regenten
aan het licht gebracht hadden, al stond daar tegenover, dat de visitateur-generaal
zijn afrekeningen in orde had verklaard. Wiese kwam met een scherp tegenvoorstel.
Dit werd weliswaar door den raad v.I. verworpen, maar toch werd bij res. van 10
Juli 1807 den adv.-fisc. te kennen gegeven, dat hij niet alle stukken had nagegaan.
Ook verklaarde de raad het er voor te houden dat de regenten door E. ‘in zijne met
hen gehoudene afrekeningen sinds 1799 aanmerkelijk bezwaard zijn’, reden waarom
hij den adv.-fisc. gelastte ‘alsnu tegen gesuspendeerden E. te procederen tot
herrekening en restitutie’. Het zonderlingste van altes zou nog volgen. Siberg's
oudste zoon was de zwager van van der Heim, den minister van koloniën. Uit dit
feit putte E. waarschijnlijk de vrijmoedigheid om niet alleen alle restitutie te weigeren,
maar zelfs om uitbetaling te vragen van zijn inkomen als gecommitteerde gedurende
zijn schorsing. Deze aanvraag werd verworpen, eveneens een hernieuwd verzoek,
toen Daendels het bewind aanvaard had. De heele vervolging van E. is ten slotte
op niets uitgeloopen. Zijn aanzien steeg zelfs weer toen de nieuwe landvoogd hem
bij res. van 19 Febr. 1808 tot eersten resident aan het hof van Djogja benoemde,
in hetzelfde jaar tot president van schepenen te Batavia en in 1809 tot ridder der
kon. orde van Holland. De staat zijner financiën schijnt in die dagen weer verbeterd
te zijn. Een half jaar na Siberg's schrijven over zijn ‘couzijns’ bekrompen
omstandigheden, werd hij in de gedwongen leening (2 Oct. 1808) aangeslagen voor
6000 Rds. Ook was hij in staat met nog drie andere participanten voor een bedrag
van 250.000 Rds papier landerijen in het Buitenzorgsche te koopen en met vier
anderen voor 320.000 Rds aan land in Krawang. Andermaal tot gezant te Djogja
benoemd, nu in den hoogeren rang van minister, was zijn succes daar minder groot.
Gedreven door zijn groote winzucht, liet hij toe dat de ons toegedane rijksbestuurder
door den afgezetten sultan Sepoeh om het leven gebracht werd. Tijdens het
engelsche tusschenbestuur gaf hij zijn ambt over aan J. Crawfurt (15 Nov. 1811).
Na zijn ontslag werd hij op reis naar Semarang door handlangers van Sepoeh
overvallen. Van alles beroofd, bracht bij er ternauwernood het leven af. Kort daarna
moet hij overleden zijn.
De getuigenissen van tijdgenooten en latere geschiedkundigen omtrent dezen
Compagniesdienaar zijn niet onverdeeld gunstig. Nahuijs (dl. I, kol. 1356) noemt
hem een kundig en achtenswaardig man, doch is niet blind voor zijn
‘allerongelukkigste zwakheid’. Siberg beweert dat hij ‘altijd uit de eerlijkste principes
is werkzaam geweest’, maar deze oudgast had op het gebied van integriteit een
eigenaardige opvatting. Raffles (dl. I, kol. 1425) prijst E.'s bestuur over de
regentschappen als bijzonder voorspoedig, maar ook deze landvoogd, wien
winstbejag verre van vreemd was,
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legde soms een vreemden maatstaf aan bij de beoordeeling van staatsdienaren.
Volgens Hageman (dl. I, kol. 1019) was hij te Djogja een werktuig in de handen van
den rijksbestuurder. Daendels prijst hem als zeer bedreven en zacht in den omgang
met den inlander. Zijn neef Nicolaas (3) heeft het nooit met hem kunnen vinden en
liet zich schamper over hem uit.
Pieter, de vermoedelijke stamvader der indische Engelhards, hetgeen echter nooit
goed is uitgemaakt, huwde 20 Febr. 1791 met M a g d a l e n a C l e m e n t i a
D o m i s . Zij stierf Jan. 1794. Hun dochtertje bereikte slechts den leeftijd van 3 jaar.
Zijn 2e echtgenoote, W i l h e l m i n a B a r k e y , van Semarang, stierf Jan. 1801. Zij
schonk hem een zoontje, dat na een jaar overleed. Ten slotte werd in 1804 zijn
derde vrouw C a t h a r i n a J o h a n n a v a n R i e m s d i j k , weduwe van Andries
Jonker uit Amsterdam en dochter van W i l l e m V i n c e n t H e l v e t i u s v a n R.
Zij overleefde haar man en hertrouwde Oct. 1812 met P.v. Heemstede Cappelhoff,
vice-pres. van het Hooggerechtshof. Haar vierde man was generaal G.J. Holsman.
Zie: d e H a a n , Pieter Engelhard in Priangan I, 88; Alg. Ned. fam. blad VIII, 1891;
Van Polanens Brieven, 81; d e R o o , Supplem. I op het 13e deel van de Jonge's
Opkomst v.h. Ned. gezag, 50, 87; Tijdschrift voor N.I. (1844) IV, 250, III, 288;
H a g e m a n , Tijdschrift voor Ind. T.-, L.- en Vk. V, 263, 268; d e J o n g e , Opkomst
Ned. gezag XIII, 501; Proceedings of the Lieut.- Gov. in council 10 Oct. 1812.
Bartelds

[Engels, Frederik Carel]
ENGELS (Frederik Carel), geb. 18 Sept. 1718, overl. te 's Gravenhage 10 Juni 1765.
Hij was predikant te Gemund en Berg (Gulikerland) tot 1747, te Vaals tot Juni 1753,
daarna van de hoogduitsche kerk te 's Gravenhage. C.W. V e t t e r hield een
lijkpredikatie op hem, die is uitgegeven ('s Gravenhage 1765). Hij schreef: De
noodzakelijkheid, waardigheid en verhoringe des gebeds.... (den Haag 1766);
Beschouwingen over den verloren zoon (1766); Vijf leerredenen (1766).
Zijn portret is in 1761 gegraveerd door Houbraken naar G. Spinny.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. van Protest. Godgel. in Ned. II,
739 v.; C. S e p p , Het staatstoezicht op de godsd. letterkunde (Leid. 1891), 137.
Knipscheer

[Enghien, Johannes d']
ENGHIEN (Johannes d'), of v a n E d e g e m , abt der bernardijner abdij Cambron
in Henegouwen, overleed volgens het necroloog der abdij 17 Mei 1364. Vóórdat hij
tot abt werd gekozen, was hij bursarius in de priorij Stoppeldijk in
ZeeuwschVlaanderen. Zijn keus tot abt werd 21 Juni 1353 bevestigd door Paus
Innocentius VI. In 1360 ontving hij nog van dezen Paus de gunst van een vollen
aflaat in het uur des doods. Hij werd opgevolgd door Joh. Scallin, bevestigd door
den Paus Innocent VI, 8 Juni 1362. Wat l e W a i t t e , Historia Camberon. pars prior,
324-35 over zijn familiebetrekking met den heer van Enghien verhaalt, is slechts
een veronderstelling zonder grond. Deze familie had haar graftomben in Cambron.
J o n g e l i n u s stelt zijn dood verkeerdelijk op 1360.
Zie: B e r l i è r e , Monasticon belge I, 350; d e z ., Suppliques d'Innocent VI; d e z .,
Inventaire analitique des diversa cameralia des arch. Vatic. (Rome 1906), no. 490,
510, 566; J o n g e l i n u s , Notitia abbatiarum IX, 3; Gallia Christ. III, 175.
Fruytier
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[Ens, Cornelius]
ENS (Corneli(u)s), predikant te Kwadijk van Juli 1679 tot zijn dood, 26 Juni 1717.
Hij schreef: Over de vier eerste verzen van het Hooglied en
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Wonderen van de gemeenschap Christi (Purmer. 1695). Zijn zoons Johannes,
Everhard en Petrus volgen.
Zie: V e e r i s e n d e P a a u w , Vern. kerkel. Alphabeth (Enkh. 1750), 66;
Kerkelijk Handboek (1908) Bijl., 127; v a n A b k o u d e , Naamreg. v. Ned. Boeken....
I, stuk I en III.
Knipscheer

[Ens, Everhard]
ENS (Everhard), geb. te Kwadijk 30 Maart 1696, overl. te Buiksloot 26 Jan. 1766.
Hij studeerde te Leiden en werd predikant te Buiksloot 11 Mei 1721. Hij schreef:
Bijbelstoffen of verklaringen van enige voorname plaatsen der H. Schrifture (Amst.
1742). Hij was een zoon van Cornelis Ens, die voorgaat.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. van Protest. Godgel. in Ned. II,
744 v.; Kerkelijk Handboek (1908) Bijl., 109; V e e r i s e n d e P a a u w , Vern.
kerkelijk Alphabeth (Enkh. 1750), 66.
Knipscheer

[Ens, Johannes]
ENS (Johannes), geb. te Kwadijk 9 Mei 1682, overl. te Utrecht 6 Jan. 1732. Zijn
vader was Cornelis Ens (zie boven). Hij studeerde in de godgeleerdheid te Leiden
en werd predikant te Beets (N.-H) in Maart 1707. Hoewel hij einde 1717 of begin
1718 te Lingen (Pruisen) ‘het koninglijk diploma tot het professoraat heeft bekomen’,
was hij in Jan. 1719 nog te Beets. Reeds op 10 Mrt. 1720 werd hij predikant te
Utrecht, na enkele weken (22 April) ook buitengewoon hoogleeraar. Zijn inaugureele
rede hield hij op 3 Juni De persecutione Julianea. Op 4 Jan. 1723 werd hij gewoon
hoogleeraar in de godgeleerdheid. Toen hij het rectoraat neerlegde op 18 Maart
1728 hield hij een rede De academia omnium praestantissima (in druk verschenen).
Zijn oratio inauguralis te Lingen verscheen als De sacrorum librorum studio atque
ejusdem fatis (Lingae 1719). Tegen Sions Worstelingen van Jacobus Fruytier (zie
dl. VI, kol. 525 v.), verschenen in 1715, schreef Johannes Ens, onder den schuilnaam
D a n i e l v a n d e r H e i j d e , Ouderlingsprotest en raad.... (Amst. 1715); daarna,
onder den schuilnaam H o s e a s S t i g t e n i u s , Satans verantwoording op de
vraag waarom hij sommige menschen heeft aangezet om de regtsinnige....
schriftenvan de salige professor Coccejus te lasteren (Lingen 1715). Anderen zeggen
dat niet Joh. Ens, maar Hero Sibersma (zie dl. I, kol. 1472) de schrijver van dit werk
is. Fruytier schreef nu: Verantwoording aan de christel. synode te Woerden over:
Sions Worstelingen (Rott. 1717) en Vervolg van de Verantwoording (Rott. 1718),
waartegen Ens uitgaf: D. Jac. Fruytier adversus D. van der Heyde apologia, en
Fruytier wederom: Afgeperste verantwoordinge van Jac. Fr., tegen twee faamrovende
schriften van D. Johannes Ens, het eene uytgegeven onder een vermomde naam
van D. van der Heyde, het andere uytgegeven en gedrukt te Lingen (Rott. 1720).
Voorts schreef Ens: Kort historisch berigt van de publieke schriften rakende de leer
en dienst der Nederduytse kerken van de Vereen. Ned., zijnde de formulieren van
eenigheid en liturgie..... (Utr. 1733), na zijn dood uitgegeven door zijn broeder
R e g n e r u s E n s , predikant te Zwolle, en meermalen herdrukt, zelfs tot in 1861.
Eindelijk is van hem bekend: Bibliotheca sacra, sive diatrihe de librorum novi
testamenti canone (Amstel. 1710); Aanmerkingen over Jes. 11 en 12.... (Amst.
1713); Testimonium de Ecclesia Virgine (1721); Tafereel der wereldse
vermakelijkheden.
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Zijn portret werd gegraveerd door J. Folkema naar een schilderij van J.G. Colasius
in de universiteit te Utrecht.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb.
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van Protest. Godgel. in Ned. II, 741-744, III, 141, IV, 10; C. B u r m a n , Trajectum
eruditum (Tr. ad Rhen. 1750), 93 v.; C. S e p p , Bibl. der nederl.
kerkgeschiedschrijvers (Leiden 1886), 62, 103, 290, 337; J.I. v a n D o o r n i n c k ,
Bibliotheek v. nederl. anonymen en pseudonymen ('s Gravenh.-Utr. [1870]), 3442,
3995, 5445; dez., Vermomde en naaml. schrijvers (Leid. 1883) I, kol. 228, 574;
V e e r i s e n d e P a a u w , Vern. kerkel. Alphabeth (Enkh. 1750), 66; Bibliotheca
theol. et philos. (Lugd. Bat., Burgersdijk en Niermans, 1900), blz. 773, no. 261, 261a,
262.
Knipscheer

[Ens, Petrus]
ENS (Petrus), geb. te Kwadijk in 1699, overl. te Zwolle (?) na 1770. Hij was een
zoon van Cornelis Ens, studeerde te Leiden en werd predikant te Oosthuizen in
Febr. 1722. Na zijn benoeming tot hoogleeraar te Harderwijk werd hij doctor honoris
causa. Hij hield zijn inaugureele rede In quatuor summa supplicia veterum
Hebraeorum (Hard. 1726). Op 14 Juni 1729 was hij rector; J o h a n d e G o r t e r ,
‘pro-rector’, sprak in zijn plaats bij de overdracht van het rectoraat De animi et
corporis consensione mirabili tam in secunda quam adversa valetudine (12 Juni
1730). Door verschil van meening ontstond er verwijdering tusschen hem en de
curatoren der hoogeschool; in Oct. 1741 is hij ‘wegens sociniaansche gevoelens’
afgezet als hoogleeraar. Hij vestigde zich te Zwolle. Hij schreef nog eenige andere
werken.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. van Protest. Godgel. in Ned. II,
745 v.; V e e r i s e n d e P a a u w , Vern. kerkelijk Alphabeth (Enkh. 1750), 66;
W.J. K ü h l e r , Het Socianisme in Nederland (Leid. 1912), 270, 271, aant. 1; H.
B o u m a n , Gesch. van de voormalige Geld. hoogeschool.... (Utr. 1844/1847) II,
111-127; Kerkelijk Handboek (1908) Bijl., 135; C. S e p p , Johannes Stinstra I, 68,
II, 1.
Knipscheer

[Enslie, James]
ENSLIE (James), geb. te Dordrecht 26 Dec. 1795, ged. in de engelsche kerk 1 Jan.
1796, overl. te 's Gravenhage 3 Juli 1877, was de zoon van J a m e s E n s l i e e n
H e r m i n a B o v y . Hij werd opgeleid voor den zeedienst en doorliep alle rangen,
van adelborst der eerste klasse 10 Jan. 1816 tot Schout bij nacht 1 Jan. 1851. In
Mei 1851 werd hij Directeur van Marine te Willemsoord en Nov. d.a.v. Minister van
Marine in het eerste kabinet Thorbecke. Daarna ging hij in 1853 over in het kabinet
van Hall-van Reenen. Onder zijn ministerschap werd ingesteld de opleiding der
adelhorsten aan boord, waaruit later voortkwam het Instituut van Marine te
Willemsoord. Na de verwerping zijner begrooting door de StatenGeneraal verkreeg
hij 16 Dec. 1854 zijn eervol ontslag. 29 Juli 1854 was hij bevorderd tot viceadmiraal.
In het volgende jaar werd hij 30 Juni 1855 gepensionneerd en leefde voorts
ambteloos.
Een portret, borstb. links in civiele kleeding, houtsn. door C.A. en G. naar Jo.
Eigner, komt voor in Nederl. Magazijn 1877.
Zie: Neptunus Jaarb. 1858; Ned. Magazijn 1877.
van Dalen
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[Entens van Mentheda, jonker Wilke]
ENTENS VAN MENTHEDA (jonker Wilke), data van geb. en overl. onbekend, zoon
vanB a r t o l d E n t e n s enE m e r e n t i a v a n H o l d i n g a .HijtrouwdeH e n r i c a
v a n H a e r s o l t e , dochter van H e n d r i k v a n H a e r s o l t e , en was een jongere
broeder van den bekenden Watergeus Bartold Entens van Mentheda (dl. VI, kol.
484).
Wilke Entens was ridder van Jeruzalem, en beschreven in de ridderschap van
Overijsel. Op 3 Dec. 1560 verklaart Hilbrant Entens van Mentheda verkocht en
overgedragen te hebben
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aan zijn broer Wilke Entens verschillende goederen, in Friesland en Groningen
gelegen. Op 7 Januari 1561 verkoopt hij een paar van zijn goederen aan Edzard
Rengers. Op 28 October 1564 gaan hij en zijn broeder Bartold een zoen aan met
Warner van Sloetzburg, naar aanleiding van een sedert jaren bestaanden twist.
Bij de komst van Alva wijkt hij het land uit, waarschijnlijk naar Oost-Friesland. In
1568 dient hij in het leger van graaf Lodewijk van Nassau, en werd daarom 10
Januari 1570 tegelijk met zijn broeder Bartold door Alva verbannen. Intusschen had
hij zich al bij de Watergeuzen gevoegd, voorzien van een aanstelling van admiraal
Dolhain. Op 3 Maart 1570 klagen schippers in Emden, dat hij samen met Bartold
tweemaal bij Logen een schip had geplunderd, dat met koren was geladen en naar
Lissabon wilde zeilen. Verder is zijn naam niet meer genoemd.
Zie over hem: R u t g e r s , Inventaris huisarchief Farmsurm in Verslag Rijks Oude
Archieven, (1900) II, 659, 660, 661, 668; R u t g e r s , Inventaris huisarchief Ewsum
in Verslag Rijks Oude Archieven (1896) II, 747; M a r c u s , Sententiën, 224; t e
W a t e r , Verbond der Edelen II, 279, noot; Archief van Emden, Vrijbuitersschade
Protokollen, 3 Maart 1570.
Vogels

[Epen, Cornelius van]
EPEN (Cornelius v a n ), geb. te 's Gravenhage in 1774, overl. te Amsterdam 4 Nov.
1841. Hij studeerde in de godgeleerdheid te Leiden en werd predikant te 't Woud
(Z.-H.) 6 Aug. 1797, te Nieuwerkerk (Zld.) in 1799, te Vlissingen in 1804, te Blokzijl
16 Oct. 1808, te Wolvega 7 Jan. 1810, te Delfzijl 5 Mei 1816, te Veendam 25 Mei
1817, te Maastricht 21 April 1822; emeritus 1 Jan. 1841. Hij vestigde zich daarna
te Amsterdam.
Toen hij beslissen moest of hij van Blokzijl naar Wolvega zou gaan, nauwelijks
een jaar na zijn komst aldaar, had hij na de godsdienstoefening van 15 Oct. 1809
in het openbaar het lot laten beslissen. Vooraf was gezongen Gez. 19: 2, 4, 6 en
na de dankzegging (Ds. J. Dobbelman, zijn ambtgenoot aldaar, had het lot getrokken,
dat besliste dat hij blijven zou) Ps. 35:12. Kort hierop verscheen: De vrage: mag
een kerkeraad...., een predikant bij het aannemen of afwijzen van een beroeping
gebruik maken van het lot? (Utr. 1810). Van Epen schreef daartegen: Het betamelijk
en godsdienstig gebruik van het lot, bijzonder in kerkelijke zaken... (Amst. 1811).
Ook J. Clarisse (zie dl. III, kol. 227-229) sprak zich hierover uit in het tijdschrift De
recensent ook der recensenten (begonnen in 1806) VI, 360 vv. De Bibliotheek der
theol. letterkunde (1810), 310 noemde de handelwijze van van Epen ‘kwakzalverij’.
Hij schreef gelegenheidsredenen in zijn veelbewogen tijd, ook over de
overstroomingen bijv. te Vlissingen in Jan. 1808, gezangen ten gebruike bij de
godsdienstoefeningen, en vertaalde eenige werken van dogmatischen en stichtelijken
aard.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel. in Ned.
II, 72 (ook aant. 2), 747-749; Kerkelijk Handboek (1907) Bijl. 166, (1909) Bijl. 140,
151, (1912) Bijl. 140, 192, (1914) Bijl. 147, 171; Alphab. naamlijst van boeken
1790-1831 ('s Gravenh. en Amst. 1832), 155 v.; dito, vervolg (Amst. 1858), 193.
Knipscheer

[Episcopius, Paulus]
EPISCOPIUS (Paulus), of B i s s c h o p , geb. te Geertruidenberg in 1618, overl. te
's Gravenmoer in 1676. Zijn vader was J o h a n n e s E p i s c o p i u s , predikant te
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Ridderkerk en te Geertruidenberg (overl. 1620). Hij werd predikant te Chaam in
1643, te 's Gravenmoer in 1648, en
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schreef: De plenitudine deitatis in J. Christi persona dubitantis (Lugd. Bat.).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel. in Ned.
II, 764; Kerkelijk Handboek (1907) Bijl. 151; W.P.C. K n u t t e l , Acta der Synoden
van Zuid- Holland II, III en IV (registers in voce).
Knipscheer

[Episcopus, Ludovicus]
EPISCOPUS (Ludovicus), d e B i s s c h o p of B i s s c h o p s , geb. omstr. 1522 te
Mechelen, overl. 29 Apr. 1595 te Straubing in Beieren. Hij was de zoon van
A n t h o n i s d e B i s s c h o p of Antonius Episcopi, 25 Dec. 1501 aangesteld tot
koster en zanger van Onze Lieve Vrouwekerk over de Dyle te Mechelen, welk ambt
hij nog in 1520 bekleedde, en zijn vrouw C a t h a r i n a v a n H a n s w i j c k . Febr.
1538 wordt Ludovicus ingeschreven als student te Leuven, waarschijnlijk was hij
toen ongeveer 16 jaar, waarnaar zijn geboorte op omstr. 1522 gesteld kan worden.
Hij promoveerde op de 23e plaats 2 Apr. 1541 in de ‘artes’, werd priester en moet
ook licentiaat in de theologie zijn geworden. Waar hij zijn muzikale opleiding ontving
is nog onbekend, doch aangenomen mag worden dat dit reeds voor zijn studie te
Leuven in Mechelen geschiedde. In 1545 is hij leider van het zangkoor der St.
Servatiuskerk te Maastricht, waar hij tot 1582 met eenige onderbrekingen als
zoodanig werkzaam is geweest. 19 Oct. 1545 verkrijgt hij een beneficie in St.
Servaas, 25 Juni 1546 wordt hij in de broederschap van de kapelaans van het
kapittel opgenomen, 31 Aug. 1551 wordt hem nog een beneficie toegewezen. Nog
in 1564 komt hij als kapelmeester voor. Hij moet dan echter eenigen tijd weg zijn
geweest, want angst voor de Geuzen dreef hem terug naar Maastricht, waar hij
opnieuw in zijn vroegere functie optrad 18 Oct. 1577, toen dit ambt wederom vacant
was geworden door de vermoording van Jean Chainey. Nog op 19 Apr. 1582 wordt
hij te Maastricht vermeld. Daarna moet hij zich gevestigd hebben te Straubing in
Beieren, waar hij 1591 in de broederschap der geestelijken werd opgenomen: hij
was hier kanunnik, scholaster en cantor van het kapittel der St. Jacobuskerk. Een
Portraitbuch der Priesterbruederschaft zu Straubing, in het archief dier stad bewaard,
bevat zijn in 1598 door Nicolaas Juvenel op perkament geschilderd portret.
Van zijn composities zijn bekend: 8 nederlandsche liederen, voor 3, 4, 6 en 8
stemmen in Dat ierste boeck van den niewe Duytsche Liedekens met III. IIII. V. VI.
en VIII partijen, van excellente Musiciens nu corts in Musijcke ghestelt.... (Maestricht,
Jacob Baethen, 1554), waarvan één exemplaar bewaard is in het Gymnasium te
Heilbronn (de ‘cantus’ ontbreekt); 7 nederlandsche liederen voor 4, 5 en 6 stemmen
in Een Duytsch Musyck Boeck, daer inne begrepen syn vele schoone liedekens
met IIII. met V. ende VI. partijen.... ghecomponeert bij diversche excellente
Meesters.... (Loven, Peeter Phalesius, en Antwerpen, Jan Bellerus, 1572), waarvan
een volledig exemplaar in de Staatsbibliothek te München en een van den ‘bassus’
alleen in het Plantijn-museum te Antwerpen; F l o r . v a n D u y s e bezorgde een
nieuwe uitgave van dit liedboek. Vier der liederen komen in beide genoemde bundels
voor. Een uit den laatstgenoemden bundel, ‘Ick seg adieu’ 4-stemmig, wordt nog
eens aangetroffen in Livre septieme des chansons vulgaires de diverses autheurs....
(Anvers, heretiers de Pierre Phalese, 1636), waarvan de baspartij in de
Staatsbibliotheek te Berlijn wordt bewaard. Alles te zamen zijn dit dus 11
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wereldlijke nederlandsche liederen. Daarnaast staan verscheiden kerkelijke
composities: een 3-stemmig motet ‘Summe Deus nisi Christicolas’ gedrukt in Premier
livre du recueil des fleurs.... (Lovain, Pierre Phalese, 1560), de drie stemmen bewaard
in de Staatsbibliothek te München, en nog eens uitgegeven in Selectissimarum
sacrarium cantionum.... flores... (Lovanii, Petr. Phalesius, 1569), aanwezig in de
Nationalbibliothek te Weenen en in het Conservatorium te Madrid. Voorts 4 motetten
voor 4 en 5 stemmen in nandschrift in een 17e-eeuwsch koorboek in de
Staatsbibliothek te Weenen; een 4-stemmig ‘Salve regina’ in een geschreven
koorboek van het Stiftskapittel te Aken, dat werd uitgegeven door R.J. v a n
M a l d e g h e m in Trésor Musical XI (1875) no. 5. De Staatsbibliothek te München
bezit tenslotte nog een 4-stemmige mis van zijn hand in een 16e-eeuwsch koorboek.
Zie: G. v a n D o o r s l a e r , Ludovicus Episcopus, kapelmeester-componist
(1522?-1595) in De Muziek VIII (1929), 337-349, waar ook zijn portret uit het
genoemde ‘Portraitbuch’ is afgebeeld.
Kossmann

[Erbervelt, Pieter (1)]
ERBERVELT (Pieter) (1), geb. vermoedelijk te Elberfeld, gest. te Batavia 1696.
Waarschijnlijk is hij in dienst der Compagnie in Indië geweest, en heeft hij zich later
als vrijburger te Batavia gevestigd. In oude archiefstukken komt hij voor als
burger-leerlooier. In 1669 sloot hij o.a. een contract voor een leverantie van leer
aan de regeering. Later werd hij lid van het college van heemraden (1680) en ook
vice-president daarvan. Dit instituut, ingesteld in 1664, was oorspronkelijk bestemd
om geschillen over grensscheidingen te beslechten, maar het zag zich later vooral
belast met de zorg voor wegen en bruggen in de omstreken der stad. Ook werd hij
tot ritmeester der burgercavalerie benoemd (1687), wat een bewijs is van
welgesteldheid, want hieraan waren zeer groote uitgaven verbonden. Verder bezat
hij zijn huis met erf aan den weg van Jacatra, waar ook zijn looierij gevestigd was.
Hij was overigens iemand van geringe ontwikkeling. De kunst van schrijven was hij
niet machtig, getuige zijn met moeite getrokken handteekening ‘Ervelt’, die hij
gemakshalve aldus bekortte.
Zijn vrouw was E l i s a b e t h C o r n e l i s , een Siameesche. Cornelis is
waarschijnlijk de naam van haar doopvader. Zij schonk hem zeven kinderen, waarvan
de meesten vroeg gestorven zijn, behalve een zoon Pieter (2), die volgt, en een
zoon J o h a n n e s , die o.a. op Coromandel in dienst der O.-I.C. geweest is.
Zie: d e H a a n , Priangan I; B a r c h e w i t z , O.I. Reise-Beschreibung (Chemnitz
1730).
Bartelds

[Erbervelt, Pieter (2)]
ERBERVELT (Pieter) (2), geb. waarschijnlijk in Siam en ged. 9 Januari 1676, om
het leven gebracht te Batavia 1722, zoon van den voorgaande. Onder de bataviasche
mistiezen zijn weinig opmerkelijke persoonlijkheden aan te wijzen; een der meest
bekenden is wel deze man, wiens monument nog heden de aandacht trekt. Hij had
van zijn vader een vrij aanzienlijk vermogen geërfd, ook de looierij, waarin met twaalf
slaven gewerkt werd. Men mocht hem een welgesteld burger noemen. Zijn nette
handteekening wettigt het vermoeden, dat hij behoorlijk onderwijs had genoten.
Omstreeks 1721 zouden er vreeselijke dagen voor hem aanbreken. Aan het hoofd
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der indische regeering stond sedert 13 Nov. 1718 Henricus Zwaardecroon, een
landvoogd, die voor geen middelen terugdeinsde om verzet te breken, dat zijn
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bedoelingen of zijn eigenbaat in den weg kon staan. Het noodlot wilde, dat de G.-G.
als bezitter van het landgoed Laanhof, ook aan den weg van Jacatra, E. tot buurman
had. Reeds vóór hij de hoogste sport op de ambtelijke ladder bereikt had, was het
hem gelukt door successieven aankoop van 34 stukken land zijn eigen terrein een
enorme uitbreiding te geven. Dat van den looier was tot zijn ergernis niet te koop.
Dan was het den G.-G. Joan van Hoorn (1705-09) in dat opzicht heel wat
gemakkelijker gegaan. De oude Erbervelt had al jaren lang het land Pondokbamboe,
aan de Sontar gelegen, in bezit gehad en in cultuur gebracht. Zijn zoon had het ook
reeds elf jaren ongestoord bezeten, totdat heemraden in 1708 hem, daar hij geen
eigendomspapieren kon vertoonen, noodzaken wilden over al die jaren zeer hooge
pacht te betalen, terwijl hem tegelijk het verdere bezit van het land werd ontzegd.
Den eersten cisch had men wel is waar laten varen, maar het hoolddoel was bereikt.
Het land maakte nl. één geheel uit met het terrein van van Hoorn. Deze zaak was
op touw gezet onmiddellijk nadat Reykert Heere (zie aldaar), de latere protégé van
Zwaardecroon, als secretaris van heemraden was opgetreden. Het is dus uiterst
verklaarbaar, dat de gemoedsstemming van E. niet van de zonnigste was. Mon
noemde hem een malcontent, een lastigen kerel, strooide uit, dat hij een echte
Mohammedaan was, die zich had laten besnijden, en voegde er bij dat hij uiterst
fanatiek was. Er heerschte in het jaar 1721 een onrust, een wantrouwen, een gevoel
van onveiligheid in Batavia. Op 16 Aug. van dat jaar had een felle brand gewoed
op de equipage-werf en wel onder zeer verdachte omstandigheden, die sterk aan
kwaadwilligheid deden denken. Wat moest men beginnen bij een opstand of beleg,
als scheepsbehoeften, alleen uit Europa te bekomen, door vuur vernield waren. De
oorzaken der ramp bleven even onnaspeurbaar als de daders. Op 31 October had
een woeling onder de naburige Bantammers plaats, wat het onbehaaglijk gevoel
nog verhoogde. Eindelijk werden op 26 December daaraanvolgende eenige
voetzoekers op een der kruithuizen geworpen. Bij dit alles houde men rekening met
het feit, dat onze voorouders in de indische hoofdstad leefden te midden van een
talrijke niet altijd vredelievend gezinde slavenwereld, dat de troepenmacht vaak
onvoldoende, een vloot dikwijls geheel afwezig was. Men had dus maar het woord
samenzwering te uiten, of de toch al verontruste massa kwam in beweging en
geraakte in een agitatie, waarin men alles geloofde. Erbervelt zou het ondervinden.
De eenvoudige leerlooier, de malcontent, en hij had er reden toe om dit te zijn, de
zoogenaamde rijke renegaat, werd, dank zij 's landvoogds handlanger R. Heere,
aangezien voor een oproerling, die het snoode plan had uitgebroed op den dag na
nieuwjaar 1722 geheel de bataviasche bevolking uit te moorden. Niet minder dan
17000 Javanen heetten in het complot betrokken te zijn en nog 10000 man uit
Boeleleng op Bali waren er onderweg! Hij zelf zou als Toewan Goesti aan het hoofd
der stad komen, terwijl zekere inlander, K a r t a d r i a , wellicht een mandoer of
werkbaas uit zijn looierij, als zijn stadhouder de Ommelanden zou besturen. Wij
zouden hier voor het raadsel staan, hoe men aan dergelijke geruchten ooit geloof
heeft kunnen hechten, als de bevolking door schrik niet redeloos was geweest en
de hooge regeering een zuiverder geweten gehad had. Natuurlijk was de raad van
justitie het aangewezen rechtscollege om die ontzettende aanklacht van landverraad
te onderzoeken en in zake ‘'s Lands hoog-

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 8

492
heijt’ recht te doen. Die raad genoot echter tegenover de regeering een zekere mate
van onafhankelijkheid. Erbervelt's zaak werd daarom aan dit rechtscollege onttrokken
en overgelaten aan de schepenbank, die sedert 1690 uit vijf vrijburgers en vier
compagniesdienaren bestond. Ook werd bepaald, dat de extraordinaire procedure
zou gevolgd worden, wat ten gevolge had, dat de bekentenis van beklaagde vereischt
werd en bij diens ontkenning tot het scherper examen op de pijnbank werd
overgegaan. Den beschuldigde stond geen verdediger ter zijde, de zaak genoot
geen openbare behandeling, hooger beroep was onmogelijk. De eenige mogelijkheid
om den dood te ontgaan was een hardnekkige volstrekte ontkenning tot het uiterste
toe, doch slechts hoogst zelden is zulks in die afschuwelijke periode der lijfstratfelijke
rechtspleging voorgekomen. De folteringsmiddelen werden dan dermate verzwaard,
dat men er onder bezweek of maar beleed en zeide wat in den mond gelegd werd.
Erbervelt moet toen te kennen hebben gegeven, dat de z.g. algemeene opstand
zou uitbreken op 2 Januari, een andere gemartelde noemde den datum 15 Januari,
een derde sprak van omstreeks Mei. E.'s eigen verklaringen liepen dermate uiteen,
dat zijn beulen tot tweemalen toe de folteringen hebben moeten herhalen om althans
eenigen samenhang in het relaas te kunnen brengen. Blijkbaar deden de razende
pijnen hem vergeten wat hij reeds gezegd had en gaf hij alles toe om van zijn smarten
ontheven te worden. Ofschoon de bataviasche bepalingen vaststelden, dat tot de
torture alleen mocht overgegaan worden, als de schuldbelijdenis het eenige was
dat aan het bewijsmateriaal ontbrak, is ten opzichte van Kartadria bij dit
monsterproces zelfs absoluut geen bewijs van schuld aanwezig geweest, ook geen
gefingeerde zooals bij E. Men kon daartoe toch kwalijk rekenen, dat de man in het
bezit van eenige djimats of talismans was geweest. Getuigen hebben bij dit proces
geheel ontbroken. Van de beweerde drukke correspondentie met zeer vele
inlandsche hoofden over geheel Java is geen spoor te vinden geweest. De
bekentenissen omtrent de talrijke naderende legerscharen waren zóó onzinnig, dat
de regeering zich wel gewacht heeft eenige voorzorgsmaatregelen er tegen te
nemen. En toch luidde het vonnis: de doodstraf voor hem en 19 anderen, w.o.
Kartadria. Op den 19den April werd dit, naar de gewoonte dier tijden, op de meest
barbaarsche wijze voltrokken. De helft van E.'s bezittingen werd verbeurd verklaard,
zijn huis en looierij geraseerd. 's Landvoogds grondbezit was nu één samenhangend
complex. Een algemeene dankdag op den Zondag van 26 April werd ook nog
uitgeschreven. Ook werd op de plaats, waar zijn huis gestaan had, een zerk
opgericht, op welker bovenkant een doodskop staat met een ijzeren pin er door
heen, en waarin in het nederlandsch en javaansch gegrift is: ‘Uit een verfoeylijke
gedagtenisse teegen den gestraften landverraader Pieter Elbervelt sal niemand
vermoogen te deeser plaatse te bouwen, timmeren, metselen ofte planten nu often
ten eenigen dage.’ Dit gedenkteeken bewaart nog ter plaatse de heugenis aan een
rechtzaak, die niet tot haar roem aan de vergetelheid is ontrukt.
Hij was gehuwd met M a r g a r e t h a v a n d e r S t o r m , een nicht van den
landdrost V i n c e n t v a n M o o c k , den vriend van den G.-G. Speelman. Uit dit
huwelijk sproot een dochter A l e t t a , in Febr. 1723 gehuwd met den bataviaschen
vrijburger J o o s t C r o e s e uit Amsterdam. Hieruit zou kunnen afgeleid worden,
dat niet allen geheel van de schuld haars vaders
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zijn overtuigd geweest. In het Batavia dier dagen zou niet spoedig een dochter van
zulk een misdadiger ten huwelijk gevraagd zijn. Jan de Marre (dl. I, kol. 1312) - de
dichter van Batavia in 6 boeken - sprak daarin uit wat weerklank in veler harten dier
stad zal gevonden hebben: ‘Maar gij, die onbeschaamd de wetten wederstreeft, En
al te bitter met 's Lands ingeboornen leeft, Hen knevelt en de huid zoekt van het lijf
te stroopen, Om dus uw schatten door hunne armoe op te hoopen, Gij zelf zijt
oorzaak van den opstand van 't gemeen.’
Nog komt in de archieven te Batavia de naam voor van een J a n J a c o b
E r b e r v e l t , waarschijnlijk in Bremen geboren, die bij resol. 14 Febr. 1695 vermeld
wordt als boekhouder op Ternate; bij resol. 13 Jan. 1696 in den rang van koopman
overgeplaatst en als gouverneur van Makassar is overleden. Hij was gehuwd met
C o r n e l i a M e u r , weduwe van Zacharias Roman, opperkoopman en gezaghebber
te Bantam.
Zie: d e H a a n , Priangan I en III (Batav. 1910-1912); d e R o o , De conspiratie
van 1721 in Tijdschr. voor Ind. Taal-, L.- en V.-kunde XV (de kwestie is daarin vrijwel
uitgeput; de daarin behandelde en geraadpleegde documenten zijn sedert uit 's
lands archief verdwenen; de schrijver moet toegeven, dat de door gepijnigden
opgegeven namen gefingeerd zijn; overigens huldigt hij de meening, dat wie bekent,
schuld heeft, iets wat soms waar kan zijn, mits die schuldbelijdenis buiten pijn en
banden is verkregen); F r u i n , Wetgeving en rechtspraak in crimineele zaken in
Geschied. der staatsinstellingen (den Haag 1901); B a r c h e w i t z , O.I.
Reise-Beschreibung (Chemnitz 1730).
Bartelds

[Erck, Cornelius Augustinus van]
ERCK (Cornelius Augustinus v a n ), geb. te Hilvarenbeek 23 Sept. 1762, trad in het
klooster der Dominikanen te Antwerpen. 28 Nov. 1792 Werd hij toegelaten door de
rotterdamsche stadsregeering als missionaris in de statie de Steiger. Hij was daar
werkzaam tot Juni 1816, toen hij naar België vertrok en pastoor te Lillo werd, waar
hij 9 April 1837 overleed. Hij komt niet voor op de lijst der Dominikanen van het
klooster te Antwerpen, overleden na 1797, in Graf- en gedenkschr. v. Antw. V.
Zie: Bijdr. bisdom Haarlem V, 301; Archief aartsb. Utr. IX, 61.
Fruytier

[Erdbrink, Gerhard Rudolf]
ERDBRINK (Gerhard Rudolf), geb. te Enkhuizen in 1815, overl. 5 Jan. 1885. Hij
studeerde te Leiden in de godgeleerdheid en werd predikant te Welsum 3 Maart
1839 en te Zutfen 6 Nov. 1842; emeritus 1 Jan. 1883. Hij schreef: Samuel en Luther
(Zutphen 1846); Gützalf, de apostel der Chineezen.... (Rott. 1850) en: 1813
godsdienstig herdacht.... (Zutphen 1863).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel. in Ned.
II, 766; Kerkelijk Handboek (1903) Bijl. 167, (1912) Bijl. 155; Alphab. naamlijst van
boeken 1833-1849 (Amst. 1858), 193; Brinkman's Catalogus der boeken....
(1850-1882), 348; W.P.C. K n u t t e l , Nederl. bibliographie van kerkgesch. (Amst.
1889), 92.
Knipscheer

[Erfrente, Alexander van]
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ERFRENTE (Alexander v a n ), overl. te Kruisland 25 April 1726. Hij studeerde te
Leiden in de godgeleerdheid en werd 24 Mei 1718 predikant te Kruisland. Hij schreef:
De godvrugtige en verstandige kerkganger ('s Gravenhage 1719).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel. in Ned.
II, 767; R. A r r e n b e r g , Naamregister van nederd. boeken tot 1787, 164.
Knipscheer
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[Erhard, Georgius]
ERHARD (Georgius), of E r h a r t , geb. te Hoorn in 1687, overl. te Schermer in Maart
1768. Hij studeerde in de godgeleerdheid te Leiden en werd predikant te Huizen in
1712, te Zaandijk in 1714; emeritus in 1751. Hij schreef: Verhandelinge van 's
menschen uit-einden, ofte de eindelijke staat der menschen na dit leeven.... waarbij
ook nog gevoegd is een Catechetische verhandelinge van de sleutelen des
hemelrijks.... (Alkm. 1762). Hiertegen verscheen van Andries Apostool (zie dl. I, kol.
161 v.): De Mennoniten of doopsgezinden tegen de beschuldigingen van den heer
Georgius Erhard, rustend predikant te Zaandijk, in zijn E. verhandeling van 's
menschen uiteinde (Amst. 1763). Erhard schreef daarna: Apologie of korte en zedige
verantwoordinge... (Alkm. 1763).
Ook had hij geschreven: De waare en eenige heelmeester in Israël... (Alkm. 1759).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel. in Ned.
II, 767; Kerkelijk Handboek (1908) Bijl., 123, 153; R. A r r e n b e r g , Naamregister
van nederd. boeken tot 1787, 164; Catalogus der bibliotheek van de doopsgez.
gem. (Amst. 1919), 209.
Knipscheer

[Ermerins, Jacobus]
ERMERINS (Jacobus), zoon van F r a n ç o i s E r m e r i n s en A n n a M a r i a
F e r l e m a n , geb. te Lilloo 25 Dec. (misschien 8 Dec.) 1725, gest. te Veere 29 Juni
1795. Reeds vroeg legde hij zich toe op landmeten en in kaart brengen en op den
vestingbouw, waardoor hij tijdens het korte beleg der Schelde-forten in 1747 goede
diensten kon bewijzen. Hij werd kort daarna commies van 's lands magazijnen en
gedelegeerd rechter te Lilloo en daarna secretaris der stad Veere. Lange jaren heeft
hij dat ambt bekleed. Na de omwenteling van 1795 nam hij op sterken aandrang
zijner medeburgers het ambt van baljuw van Veere op zich; hij stierf evenwel spoedig
daarna. In 1749 huwde hij met S a r a V e r h e y c k uit Dordrecht, die reeds na twee
jaren stierf. In 1752 hertrouwde hij met J o h a n n a J a c o b a C a t h a r i n a
W i l t s c h u t , dochter van den luitenant-admiraal van Zeeland H e r m a n u s
W i l t s c h u t e n M a r i a A u s t e . Ermerins heeft het verwaarloosde archief van
Veere in goede orde gebracht en daarin veel gewerkt. Als vrucht daarvan gaf hij in
het licht Eenige Zeeuwsche oudheden uit oude stukken opgehelderd (Middelburg,
o

1780-1797, 14 st., 8 dln., 8 ), waarin veel belangrijks staat en waarin ook een
uitgebreide geschiedenis van Veere is opgenomen. In de werken van het Zeeuwsch
Genootschap schreef hij Over de eerste stichting en lotgevallen van sommige
plaatsen ten oosten en westen der Schelde (1776), in de werken van den
Oeconomischen tak der Haarlemsche maatschappij over De middelen om de
inboorlingen van den staat tot de zeevaart aan te moedigen (1780, 1782). De
bibliotheek van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden bezit
van hem een Magazijns-woordenboek in handschrift (Cat. 1847 I, 64). Vele zijner
nagelaten papieren berustten volgens N a g t g l a s nog bij de familie F o k k e r te
Zierikzee.
Zijn portret is gegraveerd door R. Vinkeles.
Zie: Eenige Zeeuwsche oudheden VIII; Hand. Maatsch. der Ned. Lett. 1796;
Zeeuwsch Genootschap. Verslag 1821; Zelandia illustrata I, 581, II, 465, 747, 751,
761; d e W i n d , Bibliotheek der Ned. geschiedschrijvers, Aanhangsel, 26;
N a g t g l a s . Levensberichten van Zeeuwen I, 185 vlg.
Brugmans
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[Ermerins, Mr. Jacob Pieter Nicolaas]
ERMERINS (Mr. Jacob Pieter Nicolaas), zoon van prof. Dr. J a n W i l l e m
E r m e r i n s e n A n n a M a r i a K i e n , geb. te Franeker 22
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Sept. 1832, gest. te Rotterdam 27 Juli 1894. Hij werd 9 September 1850 te Groningen
als student in de rechtswetenschap ingeschreven, waar zijn vader toen hoogleeraar
was. Hij promoveerde den 12en Nov. 1855 aldaar op stellingen. Kort na zijn promotie
vestigde hij zich als advocaat en procureur te Zierikzee. In 1882 werd hij benoemd
tot burgemeester van deze gemeente, welk ambt hij 6 Januari 1883 aanvaardde.
In die betrekking gaf hij blijken van belangstelling in de geschiedenis van het gewest,
waaruit zijn familie stamde, en in de goede zorgen voor de bewaring der bronnen
van die geschiedenis. Als burgemeester stelde hij betere orde op het beheer van
het gemeente-archief, Zoo bleef hij in de sfeer van zijn belangstelling. toen hij in
April 1890 na den dood van J.P. van Visvliet en na een langdurige vacature werd
benoemd tot rijksarchivaris in Zeeland. Dat ambt heeft hij tot zijn dood, dus slechts
kort, bekleed. Ook daardoor en door de verbouwing van de abdijgebouwen te
Middelburg, waardoor de archieven steeds moesten worden verplaatst, was het Mr.
Ermerins niet gegeven zijn plannen ten opzichte van een wetenschappelijke ordening
van het archief van Zeeland ten uitvoer te leggen.
Zie: Ned. Archievenblad 1894-95, 69 vlg.
Brugmans

[Ernesti, Gaspard]
ERNESTI (Gaspard), geb. te Groningen 1595, trad als leekebroeder in de orde der
AugustijnenEremieten te Antwerpen. Hij werd vervolgens tot priester opgeleid. Als
procurator van zijn klooster bezocht hij zijn vrienden te Groningen. Hij vestigde zich
aldaar als missionaris omstr. 1624 en werd de stichter van de statie zijner orde in
Groningen. Ofschoon hij weinig geleerdheid bezat, een gevolg zijner overhaaste
studie, was hij een welsprekend prediker en verwierf zich veel invloed in de stad,
zoodat hij meer vrijheid kon verkrijgen dan andere priesters. Hij ontkwam echter
niet altijd aan de scherpe wetten op de priesters en werd meermalen gevangen en
de stad uitgewezen. Hij bezorgde zijn klooster vele weldoeners. Hij werkte vooral
in den avond en 'snachts voor de verzorging der katholieken en stierf in zijn
geboortestad, vereerd en bemind, 6 April 1658, oud 63 jaar, sinds 45 jaar kloosterling
en 37 jaar priester.
Zie: Graf- en gedenkschr. van Antw. IV, 275; Archief aartsb. Utrecht VI, 16-18,
31, 34, 36, 41, 74.
Fruytier

[Erp, Antonius van]
ERP (Antonius v a n ), geb. te Oss 10 Maart 1797, overl. te Schijndel 18 Mei 1861,
zoon van J o h a n n e s F r a n c i s c u s v.E., grondeigenaar en lid van den
gemeenteraad, en M a r i a A n n a T h i j s s e n . Na zijn priesterwijding was Antonius
kapelaan te Breugel en sedert 1826 te Boxtel. 25 April 1831 werd hij benoemd tot
pastoor te Schijndel, als opvolger van Ant. v. Alphen, vicaris-generaal van het bisdom
's Hertogenbosch (dl. I, kol. 81). 1 November 1836 stichtte pastoor van Erp te
Schijndel een congregatie van liefdezusters voor onderwijs, ziekenverpleging en
verzorging van ouden van dagen, welke stichting thans 36 succursaalhuizen heeft.
Het moederhuis te Schijndel bewaart twee portretten in olieverf van Ant. v. Erp,
waarvan foto's zijn opgenomen in het Gedenkboek der Congregatie van Schijndel
door zr. T e r e s a ('s Hert. 1926).
Hij had een broeder, F r a n c i s c u s , geb. te Oss 5 Maart 1803, die pastoor was
te Geldorp.
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Cunen

[Erpenius, Thomas]
ERPENIUS (Thomas), v a n E r p (e) of H e r p e , geb. te Gorinchem 11 (9?) Sept.
1584, overl. te
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Leiden 13 Nov. 1624. Zijn ouders, van 's Hertogenbosch afkomstig, om hun geloof
uitgeweken naar Gorinchem, waren G e r a r d J o a n n e s (of J a n ) v a n E r p (e)
en B e a t r i x d e B i j e ; in 1594 verhuisden zij naar Middelburg. Hij studeerde te
Leiden, waar hij 8 Juli 1608 werd bevorderd tot magister artium, en vervolgens zich
bekwaamde in de godgeleerdheid en vooral de oostersche talen. Hij bezocht de
universiteiten te Canterbury, Oxford, Parijs, Saumur, Milaan, Venetië en Heidelberg.
Op 4 Juli 1612 weer te Leiden gekomen werd hij reeds 10 Febr. 1613 hoogleeraar
in de oostersche talen aldaar. Zijn inaugureele rede hield hij op 8 Mei 1613. Het is
aan hem wel te danken dat Andreas Rivetus (zie dl. VII, kol. 1051 v.) naar Nederland
is gekomen. In Nov. 1620 als hoogleeraar in het Hebreeuwsch aangesteld, hield hij
27 Nov. zijn inaugureele rede: De laudibus linguae Hebraicae. Hij was ook in het
buitenland zeer vermaard, en heeft vele leerlingen gevormd. Hij stierf onverwachts
aan de pest, en is begraven in de Pieterskerk te Leiden, waar een gedenkteeken
is opgericht en G.J. Vossius de lijkrede hield. Hij mengde zich niet in den kerkelijken
strijd maar had onder de Remonstranten vele vrienden. Zijn groote verzameling
boeken en handschriften is gekocht door den hertog van Buckingham en geschonken
aan de academie te Cambridge.
Zijn voornaamste geschriften waren: Grammatica arabica (Lugd. Bat. 1613,
meermalen herdrukt; duitsche vert. door J.D. M i c h a ü l i s 1771); Lokmanni fabulae
(Lugd. Bat. 1615, herdrukt tezamen met de Gramm. arab. 1636); Novum
Testamentum arabice (Lugd. Bat. 1616); Pentateuchus sive quinue libri Mosis
arabice (Lugd. Bat. 1622); Psalmi Davidis syriace cum versione latina (Lugd. Bat.
1625); Grammatica chaldaea et syra (Amst. 1628); Pruecepta de lingua Graecorum
communi (Lugd. Bat. 1662).
Zijn geschilderd portret door een onbekend kunstenaar is in de
universiteitsbibliotheek te Leiden; een in 1624 door een onbekend kunstenaar op
glas geschilderd portret in het Geref. weeshuis te Gorinchem; gegraveerde portretten
door J.v. de Velde en een onbekende.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel. in Ned.
II, 767-777, ook voor de eerbiedwaardige lijst van zijn vele geschriften; A.C. Du k e r ,
5

4

Gisbertus Voetius I (Leid. 1897), 195 , 373, 373 , III (Leid. 1914), bijl., blz. CIX;
Bibliotheca theol. et philos. (Lugd. Bat., Burgersdijk en Niermans, 1900), 744, 773,
no. 266; G.J. V o s s i u s , Oratio in obitum clarissimi praestantissimi viri Thomae
Erpenii in de Opuscula in de Opera Omnia IV (1699); L. K n a p p e r t , Bibliogr.
inleiding tot de theologie (Leid. 1925), 47; J. K o k , Vaderl. Woordenboek XIV (Amst.
1785), 390 v.
Knipscheer

[Es, Hendrik Gerard van den]
ES (Hendrik Gerard v a n d e n ), geb. te Amsterdam in 1795, overl. te Sassenheim
26 Oct. 1834. A.H.G.P. van den Es (zie dl. V, kol. 173-175) was zijn zoon. Hij
studeerde te Leiden en werd doctor in de godgeleerdheid 20 Febr. 1819 op het
proefschrift: Disputatio originalis de Pauli ad Titum epistola, cum ejusdem ad
Timotheume epistulis duabus composita (Lugd. Bat. 1819). Hij werd predikant te
Moerkapelle 5 Sept. 1819 en te Sassenheim 1 April 1821. Nog schreef hij: Leerrede
over de gewaarwordingen... door de hedendaagsche woelingen der roomsche kerk
(Leid. 1829) en eenige bijdragen in Nieuw Christelijk magazijn IV, 126 en 535.
Zie: Alphab. naamlijst van boeken 1790-1831
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('s Gravenh. en Amst. 1832), 157; d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenboek
van Protest. Godgel. in Ned. II, 776 v.
Knipscheer

[Eschauzier, Samuel]
ESCHAUZIER (Samuel), geb. te Rotterdam in 1741, overl. te 's Gravenhage 20
Nov. 1796. Hij studeerde in de godgeleerdheid te Leiden en werd waalsch predikant
te Vlissingen 29 Oct. 1766, adjunct-predikant te Breda 10 Juli 1768, predikant te
Dordrecht 18 Dec. 1768, te 's Gravenhage 24 Sept. 1769; aldaar ook hofprediker
in Maart 1781. Hij was een van de medeoprichters van het Zeeuwsch genootschap
van kunsten en wetenschappen. Het eerste deel van de werken van dat genootschap
bevat een studie van hem: Prècis du livre del' Ecclésiaste (Middelb. 1769). Na zijn
dood verscheen: Sermons... ('s Grav. 1796).
Zijn portret is gegraveerd door J.C. Bendorp.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. van Protest. Godgel. in Ned. II,
777.
Knipscheer

[Escher, David George]
ESCHER (David George), geb. te Zwartsluis 10 April 1814, overl. te Wageningen
1 April 1876. Hij studeerde te Utrecht in de godgeleerdheid en werd predikant te
Abbekerk en Lambertschaag in 1838, te Wageningen 19 Mei 1844. Hij werd doctor
theologiae op het proefschrift Disquisitio de Calvino librorum N.T. historicorum
interprete (Ultr. ad Rh. 1840).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel. in Ned.
II, 777; Kerkelijk Handboek (1903) Bijl. 161, (1908) Bijl. 99.
Knipscheer

[Ese, Evert van der]
ESE (Evert v a n d e r ), E v e r a r d u s d e H e z e , wordt genoemd als een der
stichters van het klooster Bethlehem bij Doetinchem, tusschen de jaren 1178 en
1182; bij die gelegenheid schonk hij een geheele hoeve in Gernere (thans
Gaanderen, dorp in de gemeente Ambt-Doetinchem) (zie: S l o e t , Oorkondenboek
v. Gld., no. 395). Hij pachtte van zijn broeder S y m o n , proost van Emmerik,
anderhalve mansus in Gaanderen, doch Symon's opvolger gaf die landerijen in
1218 aan het klooster Bethlehem in pacht, omdat Everardus zijn geldelijke
verplichtingen dienaangaande zelden of nooit nakwam. Bij deze laatste verpachting
stond een andere Everardus de Heze als getuige, maar de familieverhouding
tusschen deze twee gelijknamige personen is niet bekend (zie als voren no. 449).
Ridder zijnde, sluit hij in 1231 een vergelijk met het kapittel te Emmerik over een
tiend te Hüthum (D e d e r i c h , bl. 602). Niet geheel onwaarschijnlijk is het dat hij
identiek is met den in 1233 voorkomenden E v e r a r d u s d e E m b r i c a , die met
Conradus, Rudolphus en Stephanus, ridders, 31 Mei 1233 als getuigen voorkomen
bij het verleenen van stadsrechten aan Emmerik, door Otto graaf van Gelre (S l o e t ,
no. 563).
Everardus de Heze had o.m.a. een zoon Stephanus de Hese, die volgt.
Zie: W. d e H a a s , in Herald. Bibliotheek (1882), 12.
Regt
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[Ese, Stephanus van der]
ESE (Stephanus v a n d e r ), S t e p h a n u s d e H e s e , zoon van Evert of
Everardus hiervóór.
In 1236 gaf het kapittel te Xanten goederen te Gaanderen, tot dusverre door
Everardus de Hese en zijn zoon Stephanus bezeten, aan het klooster Bethlehem
in eigendom (S l o e t , Oorkondenboek, no. 585). Deze Stephanus zou dezelfde
kunnen zijn, in 1233 als ridder de Embrica voorkomende (S l o e t , no. 563).
Stephanus is in 1245 met Everardus de Hekeren en anderen getuige bij de begiftiging
van het klooster Bethlehem door Herman graaf van Loon (S l o e t , no. 650). Volgens
een verklaring in 1310 door heer
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Willem, priester, afgelegd en onder de archieven van Berg berustend, had Stephanus
miles de Hese (= heer van Hese) het gericht van Etten verkocht aan Adam heer
van den Berg; er wordt geen jaartal genoemd, maar de overdracht moet tusschen
1243 en 1260 hebben plaats gehad, gedurende welke jaren Adam heer van den
Berg was. Gelijke getuigenis gaven toen mede: S t e p h a n u s d e H e s e e n
S t e p h a n u s d e H e s e , diens neef, maar het blijkt niet hoe de familiebetrekking
was met S t e p h a n u s h e e r v a n H e s e . Ridder Stephanus komt nog in 1273
voor als getuige bij een opdracht aan Bethlehem (S l o e t , no. 948). Hij had
vermoedelijk een zoon: Fredericus de Hesa, of de Hijkere dictus de Heza, zie kol.
501 Frederik (1).
Zie: W. d e H a a s in Herald. Bibliotheek (1882), 12, 13.
Regt

[Ese, Egbert van Hekeren van der]
ESE (Egbert v a n H e k e r e n v a n d e r ), heer van Almelo en Vriezenveen, geb.
omstr. 1360, overl. 1453 ?, zoon van Evert, die volgt, en van B a t e of B e a t r i x
vrouwe van Almelo.
Hij komt het eerst voor 31 Dec. 1396, in de uitspraak van bisschop Frederik III
van Blankenheim, volgens welke zijn vader aan Wolter Stelling en Lambert van
Isselmuyden 425 oude schilden zal moeten betalen en voor welke som Egbert en
zijn moeder zekerheid moeten stellen (Tijdr. Reg. Ovl. II, 23). In 1401 wordt Egbert
beleend met het goed Gregikenshove (kerspel Delden), zooals zijn vader vóór hem,
welk leen door Gerd van Ampsen, geheten Tanneken, tot zijn behoef was
opgedragen (Ovl. Almanak 1851, bl. 44). Egbert schijnt vredelievender te zijn geweest
dan zijn woelzieke vader: toch had ook hij zijn geschillen. 9 Aug. 1401 belooft Henri
Spelzenhouwer onder eede Egbert juncker te Almelo en de borchmannen van Almelo
niet meer te zullen beleedigen met woorden, daden en werken (Arch. van Rechteren).
Een paar jaar later wordt in de stadsrekening van Zutphen vermeld dat in 1403,
saterdag op Sinte Michiel (29 Sept.) Johan van der Capellen, Andries Yseren,
Lambert de Meyer, Evert van der Mencke en Henric Onbedwongen met burgers
gewapend waren gereden tot Almelo doe Egbert v.d. Ese met sijnen geselle
Coenraets van Boerls en Godeken Addinck peerden genomen hadden. Daarentegen
was hij met den graaf van Bentheim en met den bisschop op goeden voet. 4 Oct.
1404 was hij met anderen borg voor den bruidschat van 2000 gulden door Ludolf
heer van Steinfurt aan zijn dochter Mette beloofd (J u n g , Hist. Benth.) en met den
bisschop, hiervóór genoemd, sloot hij 9 Aug. 1405 een verdrag over de tollen op
de wegen tegen zijn verplichting om die te onderhouden (Deductie der rechten van
Almelo).
Van zijn meer dan gewone mildheid tegenover de geestelijkheid getuigt het Tijdr.
Reg. Oud Prov. Arch. van Ovl., waar geheele bladzijden zijn gevuld met hetgeen
hij daaraan wegschonk. Ja, die mildheid nam zulke afmetingen aan dat bisschop
Frederik zich geroepen gevoelde daaraan paal en perk te stellen. 1 Juni 1415 bleek
dat Egbert en zijn gade Elisabeth zich, bij verbeurte van aI hun goederen in het
Sticht, in 's bisschops handen hadden verbonden, dat zij geen vaste goederen
zouden afstaan of verkoopen, noch zich verbinden in gevangenis of gijzeling te
rijden dan met toestemming van Frederik, graaf van Meurs, en Frederik van der
Ese. Wanneer hij echter op een krijgstocht werd gevangen genomen dan mocht hij
zich voor zijn persoon verbinden (Tijdr. Reg. II, 221). Hij, Egbert was met zijn vrouw
in 1406 de voorname stichter
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van het klooster te Sibculo en in 1407 van dat te Almelo. Op Gregoriusdag 1420
verleenden zij privilegiën aan Vriezenveen en in den avond van O.L.V. visitatie van
datzelfde jaar een constitutiebrief aan schepenen en burgers van zijn stad Almelo
(Deductierechten v. Almelo, 137, 142). In den strijd tusschen Rudolf van Diepholt
en Sweder van Culenborg over de opvolging in het bisdom Utrecht na den dood
van den meermalen genoemden Frederik v. Blankenheim, hield Egbert en met hem
bijna het geheele Oversticht de zijde van den eersten en bezegelde met zijn neef
F r e d e r i k v a n H e k e r e n genaamd R e c h t e r e n e.a. 7 Aug. 1425 het te
Deventer genomen besluit om Rudolf v.D. tot postulaatbisschop, met uitsluiting van
Sweder v.C., te erkennen (R a c e r I, 145) en 8 Oct. 1426 was hij een dergenen die
daarover met de stad Utrecht en de ridderschap van het Nedersticht een verbond
sloten (Kron. Hist. Gen. te Utr. 1848, 105). Tevens was hij in 1429 bij het
vredesverdrag met Philips v. Bourgondië en Arnoud hertog van Gelre een der borgen
voor de 20000 arnh. guldens die Rudolf aan dezen beloofde te betalen (N i j h o f f ,
Gedenkw. IV, bl. XXXV). Egbert van wien later weinig meer wordt vernomen, schijnt
in 1453 te zijn overleden; zijn vrouw E l i s a b e t h v a n V o e r s t leefde nog in
1450, doch een jaar later was er verschil over haar nalatenschap (N i j h o f f , Bijdr.
N.R. I, 130). Waarschijnlijk is zij vóór 30 Oct. 1450 overleden, want in een oorkonde
van dien datum, waarin Egbert en zijn zoon J o h a n het erf Smeding als edel eigen
verklaren, wordt zij niet vermeld (Tijdr. Reg. Ovl. III, 86).
In de Herald. Bibl. (1876) 9 staat dat Elisabeth ‘ongetwijfeld’ de dochter was van
W o l t e r heer v a n V o o r s t e n K e p p e l . Dat dit echter niet zoo is, blijkt uit
onderstaand Familieblad, maar van wie zij dan wel de dochter was is tot heden
onbekend. Zij won bij haar man o.a. twee zoons: Johan, die volgt, en W o l t e r , die
in 1415, 16, 17, 21 en 22 met zijn ouders in overdrachten wordt vermeld (Tijdr. Reg.
II, 225, 237, 257). In 1435 verkocht hij voor 500 arnhemsche goudguldens zijn recht
op de heerschap van Almelo.
Zie: W. d e H a a s , in Herald. Bibl. (1882) 23-25: Alg. Ned. Familieblad II, 105.
Regt

[Ese, Evert van Hekeren van der]
ESE (Evert v a n H e k e r e n v a n d e r ), geb. omstr. 1325, overl. in 1398 of 1399,
zoon van Frederik (3), die volgt, en van M a r i a v a n H o n n e p e l .
Hij heeft zich weinig met de geldersche zaken bemoeid, al komt hij ook in 1361
voor als landdrost van Zutphen (Zutph. archief) en al bezegelde hij 6 Januari 1377
mede den landvrede (N i j h o f f , III, no. 31) tusschen de Heeckeren's (aanhangers
van Reinald en Eduard's oudste zuster M e c h t e l d , gehuwd met den graaf v a n
B l o i s ) en de Bronckhorsten, die aan de zijde stonden van Willem, zoon van de
jongere zuster M a r i a en den hertog v a n G u l i k .
Maar wel nam hij een werkzaam aandeel aan den oorlog, die in 1359 in Overijsel
uitbrak tusschen bisschop Jan van Arkel, aan de eene zijde, en Sweder, heer van
Voorst en Keppel, Evert's broeder Frederik en meer edelen anderzijds, over de
oprichting van een vrijstoel in Twenthe. Als het waar is, dat de bisschop de
aanspraken van Arend, Albert en Engelbrecht van Almelo op de heerlijkheid van
dien naam begunstigde (N i j h o f f , Bijdr. N.R. I,128), dan had Evert een reden te
meer om zich gewapenderhand tegen den bisschop te verzetten.
Wel werd de vrede in 1363 gesloten, doch deze was van korten duur en al spoedig
waren de gebroe-
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ders v.H. v.d. E. opnieuw met den utrechtschen bisschop, nu met Jan van Verneburg,
in oorlog. Op nadeelige voorwaarden moesten zij 9 Mei 1367 vrede sluiten: hun
kasteelen Rechteren en Almelo werden tot open huis van den bisschop verklaard.
27 April 1363 beloofden Peter van Culenborg en Henric van Malderick de oude
en de jonge hem, Evert, niet te zullen hinderen in de uitoefening van zijn recht op
het huis te Weerde en in den voorburg, gedurende een maand, onder verband van
vrijwillige inleisting in een herberg te Bocholt (Arch. v. Rechteren). Evert was met
Johan van Solmis heer van Ottenstein scheidsrechter in de huiselijke oneenigheden
tusschen graaf Bernard van Bentheim en diens echtgenoote Perpette van Steinfurt
(de grootmoeder van Everts' vrouw was O d a v a n B e n t h e i m ) en 16 Aug. 1383
werd bepaald, dat de gravin weer in het ouderlijk huis zou komen, haar bruidschat
behouden enz. (J u n g , Hist. Bentheim, 228). 24 Mei 1383 bekent Evert van Heker
heer tot Almelo aan de stad Zutphen 100 oude schilden schuldig te zijn (Zutph.
Arch.). 29 Juni 1387 sloten Berend greve to Benthem, Boldewijn heer to Stenvoorde
en diens zoon Ludolf, Johan van Zolmisse heer ten Ottenstein en zijn zoon Henrik,
Arend van Gutterswijk, Wolter heer van Voerst en Keppel en Evert van Hekeren
heer tot Almelo gezamenlijk een verbond, waarin zij verklaarden nu onderling
eendrachtig te zijn geworden en dat, wanneer een van hen overlast werd aangedaan,
de anderen binnen 14 dagen ter hulpe zouden komen, uitgezonderd tegen enkele
met namen genoemden. Evert noemde den bisschop van Utrecht, den graaf van
Tekelenborch en jonker Diederik van der Mark. Het verbond ging aan voor 20 jaren,
Solms en Voorst zouden de onderlinge scheidsrechters zijn (N i e s e r t , Munst. Urk.
V, 268).
Evert zegelde in 1388 met een kruis, in het hoofd rechts vergezeld van een
leeuwtje (Bijdr. Gesch. Ovl. III, 325). Of Evert voortaan in vrede heeft geleefd met
den utrechtschen kerkvorst valt te betwijfelen. 29 Dec. 1394 beloofden Evert en zijn
vrouw Almelo voor een open huis van den bisschop te zullen houden, geen oorlog
te maken, zijn vijanden niet te helpen en misdadigers te helpen vangen enz. Ook
aan den oorlog tegen Reinald, heer v. Coevorden schijnt Evert te hebben
deelgenomen, want 28 Aug. 1395 verklaart Johan Meyenberg verzoend te zijn met
E.v.H., heer v. Almelo, ter zake van zijn nederlaag en gevangenis te Coevorden
(N i j h o f f , Bijdr. N.R. I, 142), 26 April 1398 nam Peter Dirksz. als momber van
Pelgrim Sticke het eerste wasteeken tegen E.v.H. wegens 1000 fransche schilden
(Tijdr. Reg. II, 59), maar 28 Febr. 1400 was Egbert v.H. zijn vader opgevolgd. Evert
v.H. moet dus in 1398 of 1399 overleden zijn.
Hij was omstreeks 1350 gehuwd met de rijke en aanzienlijke B e a t r i x of B a t e
v a n A l m e l o , erfgename van de heerlijkheid Almelo, dochter van E g b e r t heer
van A. en van diens tweede vrouw M e c h t e l d v a n L i m b o r c h (?). Bate, die in
Januari 1411 nog in leven was, had zich met haar man verdienstelijk gemaakt bij
de stichting van het klooster Frenswegen in 1393. Met haar zoon Egbert was zij 12
Maart 1406 een der voornaamste stichters van het klooster te Sibculo en in 1407
van dat te Almelo (Oudh. en Gesch. v. Deventer II, 253 en 311). Zij had bij haar
man minstens 5 kinderen, waaronder Egbert, die voorgaat, H e r b e r i c h of
H e r b r e c h t , abdis te Berchorst, vermeld in 1389 en 1413, E l i s a b e t h , gehuwd
met J a n v a n B u c k -
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h o r s t , die vóór 1417 overleed, na zijn schoonmoeder 26 Febr. 1401 in rechten te
hebben aangesproken voor 1000 fransche schilden, en M e c h t e l d , die in 1391
met haar voorn. broeder en zusters werd genoemd.
Zie: W. d e H a a s in Herald. Bibl. IV (1882), 18-22.
Regt

[Ese, Frederik van Hekeren van der (1)]
ESE (Frederik v a n H e k e r e n v a n d e r ) (1), F r e d e r i c u s d e H e s a , of d e
H i j k e r e dictus d e H e z a , waarschijnlijk de zoon van Stephanus, die voorgaat.
Frederik was eigenaar van de curtis Hesa in het graafschap Cleve. Hij komt voor,
in het archief van Cleve, in 1277 als F r e d e r i c u s d e H e s a en in 1279 als
F r e d e r i c u s d e H i j k e r e dictus d e H e z a , manumittet Johannem de
Westerborgh suum cerensualem in curta Hesa, comiti Clivensi.
Waarschijnlijk was zijn zoon Frederik (2), die volgt.
Zie: W. d e H a a s in Herald. Bibl. (1882), 13, 14.
Regt

[Ese, Frederik van Hekeren van der (2)]
ESE (Frederik v a n H e k e r e n v a n d e r ) (2), F r e d e r i c u s d e H e k e r e , of
F r e d e r i k v a n E z e , d e E z a , V r e d e r i c u s v a n H e e k e r e n , geb. omstr.
1270, overleden 1320.
Met hem begint de stamreeks der v a n R e c h t e r e n 's in Nederl. Adelsboek.
Zijn vader was, naar de Herald. Bibl. vermoedt: F r e d e r i c u s d e H e s a , of d e
H i j k e r e dictus d e H e z a , die hier voorgaat. Als knape is hij 29 Januari 1295
getuige van Willem, zoon van wijlen heer Gerard heer van Hekeren (F a h n e ,
Urkundenb. Momm., 24). 5 April 1300 beleende hij Frederik en Rudolf, zutphensche
burgers, met het goed Lebbinck onder Almen (Archief van Almelo); uit deze beleening
blijkt hij eigenaar te zijn van de havezathe de Ehze bij Almen. In 1305 komt hij als
ridder voor; 29 Juli 1305 is hij als zoodanig getuige van Herbert van Putten bij den
verkoop van eenige goederen in Voorstonden en Empe (Archief van Zutphen). 3
Sept. 1318 is hij als raad van hertog Reinald, graaf van Gelder en Zutphen,
tegenwoordig bij de uitspraak door Willem III, graaf van Holland en Henegouwen,
als scheidsrechter in de geschillen tusschen Reinald en diens vader (N i j h o f f ,
Gedenkw. I, no. 118). 14 Dec. 1318 bezegelt hij mede de bevestiging der rechten
en vrijheden der stad Zutphen en 1 April 1320 de belofte door Reinald aan Zutphen,
Wageningen, Harderwijk, Elburg en Hattem gedaan om de 1500 ponden, hem
voorgeschoten, uit den tol te Lobith te voldoen. Nog in hetzelfde jaar overleed
Frederik, daar zijn weduwe M e c h t e l d v a n R a n d w i j c k , dochter van W i l l e m ,
ridder, in dat jaar het goed Delt, in Doornick gelegen, aan Willem Borre van Doornick
verkocht.
Frederik liet, onder mogelijke anderen, twee kinderen na: een zoon Frederik (:),
die volgt, en een dochter L u m a l d a of L u m i l d i s , gehuwd met H e r b e r t heer
van Putten.
Zie: W. d e H a a s , in Herald. Bibl. (1882), 13, 14; N i j h o f f , Gedenkwaardigheden
Gesch. Gld. I, 184, 187, 193, II, p. XL; Nederl. Adelsboek (1916), 256.
Regt

[Ese, Frederik van Hekeren van der (3)]
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ESE (Frederik v a n H e k e r e n v a n d e r ) (3), F r e d e r i k v a n d e r E s e , of
F r . v.H. genaamd v a n d e r E s e , geb. omstr. 1295, overl. 6 April 1357, zoon van
Fredericus (2), die voorgaat, en van M e c h t e l d v a n R a n d w y c k .
Hij droeg den naam v.d. E. naar de havezathe van dien naam, bij het dorp Almen
gelegen, die evenals het kasteel te Hekeren bij Steenderen en
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ook waarschijnlijk het kasteel Heeckeren bij Goor hem toebehoorde.
Hij was een aanzienlijk, machtig en krijgslustig heer, door K e m p een stout ridder
genoemd (Historie der Heeren van Arkel, 74) en van wien vele en groote daden in
de tijdboeken van Johan van Arkel, bisschop van Utrecht zijn opgeteekend (Batavia
Ill., 1197). Reeds in 1323 had hij den ridderslag ontvangen en sedert 1324 komt hij
als ridder en raad van Reinald I van Gelre voor (N i j h o f f , Gedenkw. I en II). 1 Juli
1324 is hij getuige toen Reinald aan de burgers van Zutphen beloofde hun privilegiën
te handhaven, in Maart 1325 toen hij hun de vrijheid van den tol te Lobede gaf, in
1327 wanneer de stadsvrijheid bevestigd werd en 7 Juli 1330 bij de bepalingen
nopens de schepenverkiezingen. Voorts komt hij 6 en 7 Febr. 1327 voor als borg
van den utrechtschen bisschop Jan van Diest (F a h n e , Forsch. II, 85), 20 Nov.
1328 bij den zoen, door den bisschop tusschen Johan graaf van Benthem en Ludolf
heer van Steinfurt bemiddeld (ald. II, 88). 1 Nov. 1328 ruilde hij met den provinciaal
der Duitsche Orde het patronaatrecht over de kerk te Hummeloo met die van Drempt
(d e G e e r , Arch. der D.O.) en 21 Juli 1329 met Wolter heer van Keppel die kerk
weder tegen die van Almen (N i j h o f f , Bijdr. N.R. I, 244). 3 Mei 1330 draagt Wolter
heer v. Keppel aan hem en anderen het stichten van eenige altaren in de kerk te
Keppel op (ald. IX, 76).
In 1331 was Frederik tegenwoordig bij het huwelijk van Reinald en Alionora van
Engeland en bezegelt met anderen 1 Maart 1333 de huw. voorw. van Willem van
Gulik en Margaretha van Gelre; hij zegelt daarbij met het kruis en het omschrift ‘S.
Frederici d'Hekere Militis’ (N i j h o f , Gedenkw. III, 87 noot 5). Ook bezegelde hij 27
Maart 1335 het testament van Reinald en is getuige in 1339 bij de verheffing van
de kapel in het Nijbroek tot een parochiekerk (D u m b a r , Deventer I, 354).
Toen hertog Reinald II overleden was, 1344, liet hij 2 onmondige zoons na,
waarvan de oudste als Reinald III hem opvolgde; echter nam een landraad voor
dezen het bestuur in handen. Van dezen landraad maakte Frederik geen deel uit,
maar hij heeft den minderjarigen hertog belangrijke diensten bewezen, waarvoor
de landraad hem 17 Juli 1344 schadeloosstelling beloofde (N i j h o f f , II, bl. X); 14
Oct. van dat jaar wordt hij onder de raden en vrienden van den hertog genoemd en
bezegelde als zoodanig mede de bevestiging der privilegiën van Zutphen (ald. oork.
7).
Frederik kon het met den bannerheer Gijsbrecht van Bronckhorst niet goed vinden;
vermoedelijk kwam dit, doordat zijn huis Hekeren bij Steenderen niet verder dan
een half uur van het kasteel van Bronckhorst lag en zij dus misschien over de jacht,
de visscherij of het weiderecht verschil hadden gekregen. Het werd een veete
tusschen de Heeckeren's en de Bronckhorsten. Invloed van buiten deed het
smeulende vuur in lichtelaaie vlam uitslaan. In 1348 brak de oorlog uit tusschen
G.v.Br. en Jan van Arkel, bisschop van Utrecht; het slot van Hekeren te Goor werd
door G.v.Br. verbrand en ofschoon de bewijzen ontbreken, behoorde het
waarschijnlijk aan Frederik. Gijsbrecht zocht hulp bij den hertog van Gelre, Jan van
Arkel bij Sweder, heer van Voorst en Keppel, en bij Frederik, die, zijn leeneed
schendende, zich maar al te gaarne bij de tegenpartij van G.v. Bronckhorst voegde.
Frederik van H. werd belast met de verdediging van Salland, Twente en Diepenheim
en alzoo van geheel Overijsel, met uitzondering van Vollenhove. Wij weten van
dezen oorlog niet veel; alleen dat de heer van Voorst zijn bezitting Keppel,
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hem ontnomen, belegerde en dat Frederik in Overijsel een aanval van eenige
munstersche edelen, o.a. heer Jan van Ghemen, heer Jan van Nahuysen, den heer
van Steinfurt en Gijsbrecht Sobbe, die met groote macht van ruiters en voetknechten
des bisschops gebied trachtten te verontrusten, moest keeren. Zeker was de
vreeselijke ziekte, ‘de zwarte dood’ oorzaak, dat in 1349 een bestand werd gesloten.
Frederik bracht den bisschop niet minder dan 42200 oude schilden voor zijn
oorlogskosten in rekening en daarenboven nog 13000 wegens het afslaan der
munstersche edelen, die door Frederik met groot verlies waren verjaagd. De heer
van Voorst leverde een rekening in van 5000 schilden (G o u t h o e v e n , 384, 390);
de bisschop niet in staat zijnde deze bedragen in geld te voldoen, zag zich
genoodzaakt aan Frederik geheel Overijsel in pandschap te geven, terwijl de heer
van Voorst met een overeenkomst omtrent het Mastenbroek tevreden werd gesteld.
Eerst in 1354 werd het pandschap gelost met een som van 28000 ponden.
Hertog Reinald, die tot dusverre geheel onder den invloed der Bronckhorsten en
van zijn oom koning Eduard van Engeland had gestaan en vrijwel in gevangenschap
in de legerplaats van den laatste bij Calais werd gehouden, ontsnapte aan zijn
omgeving, kwam in Gelderland en wierp zich nu in de armen der Hekeren's; de
Bronckhorsten spanden thans den jongen Eduard voor hun ondernemingen en in
1350 brak de burgeroorlog uit, waardoor Gelre en Zutphen op het hevigst geteisterd
werden. Doorgaans waren de Hekeren's in het nadeel, maar alle pogingen om een
verzoening tot stand te brengen mislukten, schoon nu en dan een bestand werd
gesloten.
Na den slag op de Vrijenberg bij Loenen, 1354, behield Reinald weinig meer dan
den hertogstitel en de heerschappij over de Veluwe. Een landraad van acht leden
werd ingesteld en ook Frederik behoorde tot dezen (N i j h o f f , Gedenkw. II, no. 65).
Nog voor het einde van 1356 werd de landvrede verbroken en werd Gelre opnieuw
het tooneel van den oorlog. Maar Frederik beleefde den uitslag daarvan niet, want
hij stierf 6 April 1357, volgens sommigen te Deventer, volgens anderen te Zutphen,
maar is zeker in laatstgenoemde stad begraven, daar vijf deventersche schepenen
naar Zutphen werden gezonden om aan zijn uitvaart deel te nemen (zie: Necrologium
Daventriense en Stadsrekeningen van Deventer).
Frederik, in 1340, 1353 en 1354 vermeld als scholtus van Salland, was circa 1320
gehuwd met M a r i a v a n H o n n e p e l en liet acht kinderen na, o.a. Frederik (4),
die volgt, Evert, die voorgaat; J a c o b uit wien de v a n d e r E s e 's v a n
G r a m s b e r g e n sproten en Jan, die volgt.
Zie: W. d e H a a s in Herald. Bibl. (1882), 14-16; Nederl. Adelsboek (1916), 256.
Regt

[Ese, Frederik van Hekeren van der (4)]
ESE (Frederik v a n H e k e r e n v a n d e r ) (4), F r . v. H e k e r ( e n ) en soms
F r e d e r i k v a n R e c h t e r e n geheeten, geb. omstr. 1320, overl. 1386, zoon van
Frederik (3), hiervoor, en van M a r i a v a n H o n n e p e l .
Hij was na den dood zijns vaders het hoofd der Hekerens en bezegelde 22 Febr.
1356 met zes andere ridders den landvrede tusschen Reinald en Eduard van Gelre
en graaf Jan van Cleve. 19 Juli van dat jaar is hij getuige van hertog Reinald in een
verdrag over de Veluwe met bisschop Jan van Arkel en voerde toen een klimmend
leeuwtje op het kruis van zijn wapenschild.
Wel werd de landvrede reeds in het volgend jaar verbroken, doch bij de herstellig
daarvan nam Frederik zitting in een raad van scheidslieden, die
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beurtelings te Arnhem, Goch en Cleve zou vergaderen. Toen hertog Reinald met
de hertogelijke waardigheid werd bekleed, rekende hij tot zijn getrouwen ook Frederik.
Vrijdag na Paschen 1361 deed deze nog uitspraak in een geschil tusschen Zutphen
en Deventer en nam 25 Mei 1361 deel aan den voor Reinald zoo ongelukkigen slag
bij Tiel; met verscheidene van zijn partijgenooten, deelde hij de gevangenschap van
hertog Reinald, die van zijn hertogstitel werd beroofd. Of de gevangenschap van
Frederik lang duurde weten wij niet. Maar zeker is, dat hij van nu af zich meer met
de overijselsche zaken dan met de geldersche inliet.
Hij komt in 1359 als scholtus van Salland voor en moest tot zijn ergernis zien, dat
aldaar bij vergunning van Karel IV door bisschop Jan van Arkel een vrijstoel werd
opgericht. Dit gaf aanleiding tot vijandelijkheden, waaraan Sweder, heer van Voerst
en Keppel, Frederik v.H. en zijn broeder Evert, heer van Almelo deelnamen.
Waarschijnlijk was Frederik niet bij de verrassing van Zwolle door Sweder van Voerst
in Oct. 1361 en bevond hij zich nog in krijgsgevangenschap. Het slot Voerst werd
daarop door den bisschop, gesteund door Eduard van Gelre en de Zwollenaars
belegerd, 9 Nov. 1362 ingenomen en verwoest, terwijl Sweder gevangen werd
genomen. Hij ontsnapte wel, doch overleed 21 Jan. 1363, waarop een verzoening
tusschen den bisschop, Sweder's kinderen en de gebroeders Frederik en Evert van
Heeckeren volgde (Maandag na St. Odulf 1363). Dat die verzoening welgemeend
was, blijkt daaruit, dat de bisschop door Frederik financieel werd geholpen. Op St.
Walpurgisdag 1363 bekent de bisschop aan F.v.H., ridder, onsen swagher (!) 3300
pond deventersch geld schuldig te zijn, waarvoor hij hem het goed Luttenberg (onder
Haaksbergen) verpandt. Zondag na Paschen 1364 verpandde de bisschop ook aan
F.v.H. en zijn vrouw Lutgardis en aan Evert v.H. en zijn vrouw het hooge en lage
gericht van Haaksbergen, mits zij er geen nieuwe vesting zouden bouwen. Het
schijnt dus dat de herhaalde oorlogen de kas der van Heeckeren's nog niet hadden
uitgeput. Nog eenmaal vatte Frederik de wapens op tegen den bisschop Jan van
Verneburg; het was vóór 1367 dat F. met den utrechtschen domdeken geschil kreeg
over de nieuwe tienden, grove en smalle, van Emmermarck bij Dalfsen. Frederik,
hoewel door zijn broeder Evert gesteund, was hierin niet gelukkig: de bisschop deed
hem in den ban, waarvan hij niet werd ontheven dan nadat Donderdag na O.L.
Vrouwe Hemelvaart 1367 een verdrag was gesloten waarbij Frederik een boete
werd opgelegd en hij den bisschop verscheidene voordeelen moest afstaan (Arch.
van Almelo). Sedert leefde hij met den bisschop in vrede; in 1373 stichtte hij met
zijn vrouw de kapel te Rechteren en zij maakten 1377 hun testament ten overstaan
van bisschop Jan v. Verneburg en Wolter heer van Voerst en Keppel.
Frederik bezat Hekeren bij Steenderen, de havezathe Rhaen en waarschijnlijk
ook Hekeren bij Goor (beleend 1381?). Hij stierf 1386. Zijn gade waarmee hij vóór
1347 was gehuwd, was L u t g a r d i s v a n R e c h t e r e n , of v a n V o e r s t
genaamd R e c h t e r e n , dochter van S w e d e r v a n V o e r s t genaamd R. en
van M a r g a r e t h a v a n R e c h t e r e n . Deze echtgenoote was Frederik reeds
ontvallen, hem minstens 7 kinderen nalatende t.w. S w e d e r v a n H. genaamd
R e c h t e r e n , heer van Rechteren, Hekeren en Rhaen, drost van Coevorden en
ambtman van Drenthe; uit hem spruit het geslacht v a n R e c h t e r e n ; F r e d e r i k ,
gehuwd met M a r g a r e t h a v a n C u l e n -
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b u r g ; J a n ; D i e d e r i k , in 1423 proost te Oldenzaal; S w e d e r a , gehuwd met
J o h a n v a n R u n e n en na diens dood stichteres (1402) en eerste abdis van het
klooster te Diepenheim; H i l d e g o n d a ; A d e l h e i d , gehuwd met J a n v a n
E n t e n i n c k , neef van bisschop J a n v a n V e r n e b u r g .
Zie: Nederl. Adelsboek (1916), 256; Herald. Bibl. (1876), 20, (1882), 16;
G o u t h o e v e n , Kron. van Holland, 398; Deductie van Almelo; L a c o m b l e t ,
Urkundenb. des Niederrheins (reg.); N i j h o f f , Gedenkw. II, p. XXXII: P. N i j h o f f ,
Het voornaamste uit de Gesch. v. Gld., 103.
Regt

[Ese, Johan van Hekeren van der (1)]
ESE (Johan v a n H e k e r e n v a n d e r ) (1), J o h a n v a n d e r E s e , J o h a n
v a n H e k e r e n geheten v a n d e r E., geb. omstr. 1330, overl. na 1397, zoon
van Frederik (3), hiervoor, en van M a r i a v a n H o n n e p e l .
Hij bezegelde 6 Juli 1352 als J o h a n v a n H e k e r de getuigenis van Johan ter
Weldamme, waarbij deze verklaart aan de stad Zutphen kwijt te schelden de
gevangenis van Berend Weniking, zijn eigen man. J. v.d. E. voert hier als wapen
een kruis (Zutph. Archief). In het archief van Rechteren berust een lijst zijner
leenmannen, die tusschen 1357 en 1365 moet opgemaakt zijn (N i j h o f f , Bijdr.
N.R. I, 264), waaruit blijkt, dat hij, ofschoon een jongere zoon, verre van onbemiddeld
was. Hij bezegelt 25 Januari 1359 mede den landvrede tusschen de Heeckeren's
en Bronckhorsten en den graaf van Cleve gesloten (N i j h o f f , Gedenkw. II, no. 89)
en zegelde toen weer met een kruis. 22 Februari 1362 verpandde hij zijn goed de
Eze aan zijn broeder Egbert, kanunnik van St. Walburg te Zutphen, voor 800 oude
schilden, waarschijnlijk om geld te krijgen voor den oorlog, dien zijn broeders
Frederik, heer van Rechteren en Evert, heer van Almelo, met den bisschop van
Utrecht voerden. Toch leende hij in 1364 geld aan den graaf van Cleve en ontving
daarvoor de Hetter in onderpand. Johan bezegelde ook 9 Mei 1367 den vrede van
den utrechtschen bisschop Jan van Verneburg met zijn broeders. Was hij nog in
1369 bevriend met de stad Deventer (Stadsrek. v.D. Maandag na Symonis et Jude
1369), later was hij daarmee in openbare veete; hij komt in 1372 voor als hoofdheer
van een aantal edelen, die de stad Deventer ontzegd hadden (Oervedeboek v.D.).
Waarschijnlijk was die veete uitgebroken bij den vernieuwden oorlog tusschen de
Heeckeren's en Bronkhorsten en in 1374 wordt melding gemaakt van de
gevangenneming door Johan van twee deventer schepenen, Dirc bi den Brinke en
Arend Upper Heest. Bij dien vernieuwden oorlog was Johan raad ‘dilectus consiliarius
et amicus’ van hertogin Mechteld. 7 Febr. 1375 was hij getuige, 2 Nov. 1376 de
eerste der knapen en in 1377 ambtman op de Veluwe voor hertogin Mechteld
(N i j h o f f , Gedenkw. III, 25, 27, 29, 31, 34). In 1376 bezegelt hij den zoen, mede
van al het voorgevallene, tusschen den graaf van Blois, echtgenoot van Mechteld
en eenige Bronckhorstgezinde edelen gesloten. Het laatst wordt Johan v.d. Ese
genoemd 12 Febr. 1397 (Tijdrek. Reg. Arch. Ovl. II, 48).
De naam van ijn vrouw is onbekend. Hij had een zoon, Evert van der Ese, die
een groote vermaardheid kreeg als geneesheer en later als geestelijke. Zie over
hem dl. II, kol. 441. (Wat aldaar van zijn vrouw wordt medegedeeld, moet vervallen,
zie op Evert (2) hiervoor.)
Zie: W. d e H a a s in Herald. Bibl. IV (1882), 26, 27.
Regt

[Ese, Johan van Hekeren van der (2)]
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of vroeger, overleden omstr. 1460, zoon van Egbert, hiervoor, en van E l i s a b e t h
van Voerst.
Ofschoon een zeer rijk en aanzienlijk edelman, treedt hij in zijn tijd weinig op den
voorgrond. Een krijgshaftige figuur is hij zeker niet geweest. Talrijke acten van hem
uitgaande, of waarin zijn naam wordt vermeld, bestaan (zie Tijdr. Reg.), maar slechts
een enkele is van eenig belang. Gelijk zijn vader was hij een groot begunstiger der
geestelijkheid, aan wie hij herhaalde malen schenkingen deed; de prior en het
convent van Albergen, maar vooral heer Roelof Begher, Beggher, ‘kerkheer in den
tijd op Almeloreveen’ genoot van Johan's vrijgevigheid (Tijdr. Reg. II, 225, 237, 257,
III, 28). Verder bepalen zich die acten hoofdzakelijk tot transporten, vrijmakingen
e.d.
Johan, voor het eerst met zijn ouders vermeld op St. Gallen 1408 (Tijdr. Reg. II,
167), draagt in 1457 zijn heerlijkheden Almelo en Vriezenveen op aan zijn neef
S w e d e r v a n H e k e r e n , genaamd R e c h t e r e n ; deze verkocht ze in 1470
aan zijn broeder Otto, waarna Almelo steeds in het geslacht Rechteren is verbleven.
In 1448 was Johan nog ongehuwd, doch hij huwde (volgens de meeste
genealogieën) in 1452, dus op vrij hoogen leeftijd met J o h a n n a v a n R e e d e
v a n S a e s v e l d , een jong meisje, dat niet vóór 1434 of 35 en niet nà 1436 kan
zijn geboren. Zij was de dochter van H e n d r i k v.R. (dl. III, kol. 1044), heer v.
Saesveld en Brandlecht, en van diens tweede vrouw J o h a n n a v a n T h y e .
Johan en zijn vrouw vernieuwen 22 Nov. 1452 de privilegiën van Vriezenveen. Na
den dood van J o h a n is J o h a n n a v a n R e e d e hertrouwd: in 1470 komt zij
voor als gade van 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 had toen een
jaarrente van 150 rijnsche guldens op de heerlijkheid Almelo (Arch. van Enghuysen).
Regt

[Esgers, Johannes]
ESGERS (Johannes), geb. te Amsterdam 30 Nov. 1696, overl. te Leiden 28 Mei
1755. Hij studeerde te Amsterdam in de oude en oostersche talen en te Leiden in
de godgeleerdheid; hij werd predikant te Ooster- en Westerblokker 18 Sept. 1718,
te Naarden 12 Aug. 1725, te Middelburg 14 Mei 1730, te Amsterdam 26 Febr. 1736.
Hierna aanvaardde hij 10 Oct. 1740 het hoogleeraarsambt te Leiden met een oratie
Dc supremo ecclesiae Doctore, et ab eo edoctorum felicissimo statu; en toen hij in
1757 ook hoogleeraar der hebreeuwsche oudheden werd op 18 Oct. zijn rede: D e
fontibus unde theologo pernecessaria antiquitatum
h e b r a i c a r u m n o t i t i a h a u r i e n d a s i t . Toen hij 1752-1753 rector magnificus
geweest was droeg hij deze waardigheid over met een rede De rivulis ex fontibus
antiquitatum hebraicarum subinde deductis (8 Febr. 1753). Op zijn verlangen is
geen lijkrede op hem gehouden. Zijn inaugureele rede van 10 Oct. 1740 is vertaald
door L e o n a r d N i c o l a a s E s g e r s , geneesheer te Amsterdam, als
Inwijdings-redenvoeringe over den Oppersten Leeraar der Kerke en den zeer
gelukkigen staat van die van hem geleert zijn... (Amst. 1741). Nog schreef hij een
lijkrede op C. v a n d e n B o g a e r d e n (Amst. 1740) en De regimine ecclesiae
non monarchico (Lugd. Bat. 1741).
Zijn door J.M. Quinkhard geschilderd portret (1741) bevindt zich in de universiteit
te Leiden en werd gegraveerd door P. Tanjá (1741) en gelithografeerd door L.
Springer.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel. in Ned.
II, 779 v.; Kerkelijk Handboek (1908) Bijl. 102, 132, 134, (1909) Bijl. 139.
Knipscheer
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[Espar, Pieter d']
ESPAR (Pieter d'), zoon van P h i l i p p u s , in 1727 te Middelburg gevestigd, en van
J o h a n n a E l l e i j z e r , geb. te Heusden waarschijnlijk omstreeks 1697; woonde
nog in 1759 te Amsterdam en is mogelijk dezelfde, wiens grafsteen nog te Alfen
a.d. Rijn aanwezig is en waarop als sterfdag 8 Nov. 1764 vermeld staat. Als soldaat
in dienst der O.-I.C. ging hij in 1717 voor de kamer Zeeland per schip Amsterdam
onder zeil. In 1719 werd hij als prov. assistent naar Makassar gezonden, in 1726
in den rang van boekhouder te werk gesteld op het kantoor der Generale Visite, de
rekenkamer der Compagnie; vervolgens werd hij als onderkoopman tot adjunct op
dat kantoor benoemd, waarna hij in 1735 tot eersten administrateur der
suikerpakhuizen werd benoemd (bij de stemming bracht Patras een stem vóór,
Valckenier een tegen hem uit, wat er toe bijdroeg hem later als automatisch de
vriendschap van van Imhoff te bezorgen), omdat hij voldeed aan den eisch, dat
deze functionaris moest wezen ‘een subject dat de maleytse tale magtig is, omme
na behooren met de Chineezen en andere inlanders te regt te kunnen raken’. In
1736 werd hij boekhouder in het Ambachtskwartier en bevorderd tot koopman.
Nadat de hem genegen van Imhoff als G.-G. was opgetreden (28 Mei 1743) werd
hij 31 Mei 1743 tot weesmeester, op 18 Juni 1743 tot gecommitteerde tot en over
de zaken van den inlander benoemd, daarbij stijgende tot den rang van
opperkoopman. Een maand later was hij weesmeester af, doch verkreeg er het
voordeeliger ambt van heemraad voor in de plaats. Bij resol. van 24 Dec. 1744 werd
hij uit beide betrekkingen ontslagen en tot het zeer ‘profitabele’ ambt van shahbandar
of havenmeester benoemd. Lucratief was deze post ongetwijfeld: in de resol. van
19 Oct. 1745 werd zijn naam althans genoemd als hoofd-participant in de toen
opgerichte Amfioen-Sociëteit, die in 's Compagnies geldelijk voordeel van G.-G. in
Rade octrooi verkreeg voor den verkoop der opium, mits deze door de sociëteit bij
de O.-I.C. werd ingekocht. In 1794 werd deze sociëteit vervangen door de
Amfioendirectie: eenige ambtenaren die namens en ten bate der Comp. den verkoop
op denzelfden voet voortzetten. Bij resol. van 12 Sept. 1749 werd hem toegestaan
te repatrieeren, waarbij Heeren XVII verzocht werd d'Espar desgewenscht te
vergunnen in zijn laatst bekleeden rang naar Indië terug te keeren, als motief
aanvoerend, dat de oudgasten ‘veeltijts bequamer als bevorens voor het werk hier
te landen wesen souden door het rectificeeren en perfectioneeren van denkbeelden,
die in de eerste jeugd maar ten halve en als terloops zijn geformeert’. Op het schip
de ‘Gustaaf Willem’, de voornamen van zijn beschermer, heeft hij zich eind 1749
ingescheept naar Nederland, waar zijn inkomen hem veroorloofde op ruimen voet
te leven. Veel heeft daartoe de vriendschap van ‘den hersteller’ bijgedragen. Tijdens
diens verbanning trad d'E. in 1741 als een zijner procuratiehouders op, wat een
moedige daad was, daar hij toen niet weten kon, te wiens gunste de kans in die
troebele jaren keeren zou. In 1745 is hij betrokken in een handelsonderneming op
Spaansch Amerika, waarbij de Comp. haar hulp verleende. Met van Imhoff en Mossel
vormde hij een syndicaat om de door de Engelschen veroverde fransche prijzen op
te koopen. In Maart 46 vergezelde hij v.I. op diens reis naar Midden-Java.
Hij was gehuwd met W i l h e l m i n a V i s s c h e r , dochter van B a r t h o l o m e u s ,
van
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1741-45 commandeur van Java's N.-O. kust, toen hij oneervol ontslagen werd, maar
op 28 Dec. 1745 het zeer winstgevend ambt van vendumeester te Batavia deelachtig
werd. Diens vrouw was P e t r o n e l l a d e R a d d e r . Na haar dood in 1746
hertrouwde d'Espar met A n n a v a n G o g (overl. 1749). Zijn kinderen waren
W i l l e m P i e t e r (in 1744 naar Nederl. gezonden), J o h a n n a M a g d a l e n a
(geb. 1743), P h i l i p p u s (1727) en H e l e n a L i v i n a (1728). De tweede dochter
van B. Visscher, H e l e n a H i l l e g o n d a was gehuwd met een broer van den
landvoogd, Rudolf Christiaan van Imhoff. Deze overleed in 1751 als eerste
administrateur van Onrust.
Zie: d e H a a n , Priangan I-IV (Batav. 1910).
Bartelds

[Essen, Ernestus Philippus Gerhardus van]
ESSEN (Ernestus Philippus Gerhardus v a n ), geb. te Yssum(?) 29 Maart 1715,
overl. te Amsterdam 7 Dec. 1801. Hij studeerde te Duisburg en te Utrecht in de
godgeleerdheid en werd predikant te Baambrugge 6 Mei 1736, te Hattem 17 Nov.
1743, te Amsterdam 6 Juli 1749. Hij hield een lijkrede op R.A. ten Brink (zie dl. VII,
kol. 215), predikant te Amsterdam, overl. 29 Sept. 1775, die verscheen als: De dienst
aan Jezus en deszelfs heilrijke gevolgen... (Amst. 1775).
Zijn portret is gegraveerd door J. Houbraken.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel. in Ned.
II, 780; Kerkelijk Handboek (1903) Bijl. 132, (1908) Bijl. 102, (1910) Bijl. 152;
Bibliotheca theol. et philos. (Lugd Bat., Burgersdijk en Niermans, 1910), 773, no.
268.
Knipscheer

[Essenius, Andreas]
ESSENIUS (Andreas), geb. te Zaltbommel in Febr. 1618, overl. te Utrecht 18 Mei
1677, zoon van H e r m a n v a n E s s e n , afkomstig uit Cleve, en C h r i s t i n a
v a n d e n B r o e k . Hij studeerde aan de latijnsche school in zijn geboortestad,
aan het gymnasium te Utrecht en aan de universiteit aldaar, en wel in de
wijsbegeerte, wiskunde en godgeleerdheid. Tegelijk met Paulus Voet (zie dl. III, kol.
1329 v.) is hij 7 Juni 1640 bevorderd tot ‘magister liberalium artium’. Toen hij
predikant te Neerlangbroek was, sedert 13 Dec. 1640, is hij bevorderd tot doctor in
de godgeleerdheid, 19 Febr. 1645. Daarna begon hij met de samenstelling van zijn
boek: Triumphus crucis, sive fides catholica de satisfactione Jesu Christi, asserta
et vindicata ab exeptionibus atque objectionibus Socinianis nominatim vero ab illis
quas Jo. Crellius Francus in responsione sua ad librum celeberrimi viri Huqonis
Grotii in eodem argumento protulit (Amstel. 1649). In 1651 werd hij predikant te
Utrecht, en op 8 Febr. 1653 aanvaardde hij het ambt van hoogleeraar in de
godgeleerdheid met de oratio inauguralis De tractatione Verbi Divini. Hij was een
leerling en een aanhanger van Gisbertus Voetius en hield ook de lijkrede op dezen,
die is verschenen als Oratio funebris in obitum G. Voetii... (Ultraj. 1677). Johannes
Voet (zie dl. III, kol. 1328 v.) hield een lijkrede na zijn overlijden. Hij schreef zeer
veel, o.a. tegen Abraham Heidanus (zie dl. VII, kol. 1279-1282), Franciscus Burman
(zie dl. IV, kol. 351 v.) en Johannes Coccejus (zie dl. I, kol. 616-618). Gedurende
den cursus 1673 tot 1674 was hij rector magnificus. De titels zijner geschriften vooral
over den Sabbat en over het gebruik van de kerkelijke goederen vindt men
meegedeeld bij d e B i e e n L o o s j e s en elders.
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begraven. Zij was een dochter van L u b b e r t S. en van G e e r t r u y d v a n Z e y l ,
of Z i j l . Uit hun huwelijk zijn 7 kinderen bekend, o.a. Hermannus, die volgt.
Zijn geschilderd portret door een onbekend kunstenaar bevindt zich in de
universiteit te Utrecht; S. van Lamsweerde graveerde zijn portret naar een teekening
van H. Hoet.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel. in Ned.
II, 780-787; Kerkelijk Handboek (1910) Bijl. 161; J. R e i t s m a , Gesch. v.d.
Hervorming en de Herv. Kerk... (Utr. 1916), 606, 624, 626, 633, 644; A.C. D u k e r ,
Gisbertus Voetius II (Leid. 1910), III (Leid. 1914), Registers (Leid. 1915), 34, 146;
v. K i n s c h o t , Geneal. Essenius in Mdbl. Ned. Leeuw XXXII, 260-273.
Knipscheer, Regt

[Essenius, Arnoldus]
ESSENIUS (Arnoldus), geb. te Zaltbommel 22, ged. aldaar 23 Maart 1728, overl.
te Tiel 11 Mei 1784, zoon van Samuel, die volgt, en van P e t r o n e l l a E l i s a b e t h
Goris.
Hij werd 2 Oct. 1744 te Harderwijk student in de letteren, bleef de lessen volgen
tot 1748, doch is ten gevolge van ziekelijkheid niet gepromoveerd. Echter werd hij
in Juni 1752 doctor honoris causa.
Inmiddels was hij schepen van het gericht van Zuilichem geworden in 1749 en
werd in 1751 rentmeester der geestel. goederen te Zaltbommel. In laatstgenoemd
jaar werd hij (tegen Juni 1752) benoemd tot tweeden secretaris van Curatoren der
geld. hoogeschool en na zijn vaders dood in 1766 volgde hij dezen op als secretaris.
Hij bleef dit ambt waarnemen tot 1777. Van 29 Januari 1756 tot 23 Juli 1777 was
hij ontvanger der convooien en licenten te Zaltbommel, waar hij ook raad in de
vroedschap en secretaris van het hoog-gericht was. In 1777 gekozen tot gewoon
raad van Gelre en Zutphen, legde hij alle voornoemde betrekkingen neer en bleef
raad tot 1781. Hij heet bij zijn overlijden: laatst land-, gericht- en dijkschrijver van
de Nederbetuwe.
Hij was 26 Maart 1754 te Utrecht in den Dom gehuwd met C l a s i n a J a c o b a
v a n R o m o n d t , geb. te Utr. 9 Jan. 1729, overl. te Haarlem en 2 April 1789 begr.
te Zaltbommel, dochter van D i e d e r i k en van E l i s a b e t h W a t e r m a n . Hieruit
sproten 5 kinderen, waarvan Samuel (2) volgt en D i e d e r i k E l i z a zijn vader als
landschrijver is opgevolgd.
Zie: C h .P h .v. K i n s c h o t , Geneal. Essenius in Mdbl. Ned. Leeuw XXXII,
260-273; Nederl. Patriciaat XII, 269.
Regt

[Essenius, Hermannus]
ESSENIUS (Hermannus), waarschijnlijk te Neerlangbroek geboren omstr. 1650,
waarschijnlijk te Utrecht begraven 22 Febr. 1727, zoon van prof. Dr. Andreas,
hiervoor, en van L u c i a S p r u y t .
Hij werd in 1671 te Utrecht student en huwde te Lopik 22 Aug. 1680 met M a r i a
d e V r i j , uit welk huwelijk zes kinderen werden geboren die allen vóór den vader
zijn overleden.
Deze Essenius (die in de genealogie met den doctorstitel wordt vermeld) is
ongetwijfeld de auteur van een boek, getiteld De declinationibus et conjugationibus
o

(Amst. 1703, 8 ). Van dit boek zag nog in hetzelfde jaar en mede te Amsterdam
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een holl. uitgave het licht onder den titel Voorbeeld en Regelmate van de declinatie
en conjugatie.
Zie: Mdbl. Ned. Leeuw XXXII, 263, 264; F e r w e r d a , Catal. Univ. I, st. VII, 183;
v. A b c o u d e , Naaml. v. Ned. Boeken I, st. III.
Regt

[Essenius, Dr. Leonard]
ESSENIUS (Dr. Leonard), geb. te Zaltbommel 20 Dec. 1676, overl. ald. 14 Febr.
1748, zoon
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van Dr. L i b e r t u s , med. doct. aldaar, en van diens tweede vrouw P e t r o n e l l a
van Hemert.
Hij studeerde sedert 12 April 1695 te Leiden in de theologie, maar komt niet als
predikant voor. Hij was kwartiersman te Zaltbommel 1703 en 1707, schepen 1703,
1704, 1705 en 1713, en burgemeester 1706, 1710, 1726 en nog bij zijn overlijden.
Hij was als curator van de geld. academie benoemd 11 April 1711, toegelaten 28
Aug. d.a.v., was lid der geldersche synode o.a. in 1711, schepen van het hoog-gericht
van Driel, ordin. gecomm. ter vergadering van H.H.M. en ontving commissie als lid
van den raad van state 3 Nov. 1727. Volgens het oordeel van zijn tijdgenooten was
hij ‘een man, die een reeks van jaren met groote ervarenheid, wijsheid en liefde,
zoowel het welzijn en den voorspoed van het land, als byzonder van de academie
gezocht en bevorderd had’.
Hij huwde in 1700 of 1701 te Zaltbommel (?) met C o r n e l i a W i s e l i u s , geb.
23 April 1668, overl. aldaar 17 Dec. 1714, dochter van S a m u e l , pred. aldaar, en
van A r n o l d a d e C o c q . Uit dit huwelijk sproten 4 kinderen, waarvan Samuel
(1) volgt; L i b e r t u s A n d r e a s , ged. te Zaltbommel 18 Oct. 1705, begr. ald. 26
Jan. 1756, was burgemeester, schepen en raad en ontvanger der convooien en
Iicenten aldaar. Hij had te Harderwijk en te Leiden gestudeerd en was in 1728 naast
zijn broeder en op diens verzoek als 2e secretaris van Curatoren der geld. academie
aangesteld.
Zie: Mdbl. Ned. Leeuw XXXII, 266, 270; B o u m a n , Gesch. der Geld. H.S.
Regt

[Essenius, Samuel (1)]
ESSENIUS (Samuel) (1), ged. te Zaltbommel 5 Maart 1702, overl. aldaar en er begr.
6 Nov. 1766, zoon van Dr. Leonard, hiervoor, en van C o r n e l i a W i s e l i u s .
Hij Werd 13 Juni 1720 te Harderwijk student in de rechten en promoveerde aldaar
17 Oct. 1724 op een dissertatie De inventione thesauri. Reeds 3 April 1721 was hij
secretaris geworden van curatoren der geldersche hoogeschool, 12 Januari 1726
(na reeds extra-ord. raad te zijn geweest) eerste raad van Gelre en Zutphen, werd
ook schepen in het hoog-gericht van Driel en in 1727 ontvanger der gemeene
middelen over de kwartieren van Oisterwijk en Maasland. Hij nam al deze ambten
tot zijn dood waar en mocht zich vooral in zijn secretarisschap van curatoren lange
jaren de goedkeuring der vergadering verwerven. In dezen drukken werkkring werd
hem in 1728 zijn broeder Mr. L i b e r t u s A n d r e a s E. tot hulp toegevoegd.
Hij huwde te Zaltbommel 25 Febr. 1726 met P e t r o n e l l a E l i s a b e t h G o r i s ,
geb. ald. 22 April 1694 en er begr. 26 Juli 1780, dochter van A r n o l d u s en van
J u d i t h B u s c h m a n . Uit dit huwelijk sproten zes kinderen, waarvan Arnoldus
en Leonard hier voorgaan. Zie: Mdbl. Ned. Leeuw XXXII, 267-269.
Regt

[Essenius, Mr. Samuel (2)]
ESSENIUS (Mr. Samuel) (2), geb. te Zaltbommel 13, ged. aldaar 15 Mei 1755, overl.
na 1806, zoon van Mr. Arnoldus, hiervoor, en van C l a s i n a J a c o b a v a n
Romondt.
Hij werd 16 Sept. 1773 te Harderwijk en 7 Febr. 1774 te Leiden student, daarna
9 Jan. 1777 als jur. cand. nogmaals te Harderwijk en promoveerde aldaar 13 Mei
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1777 op een Specimen Juridicum de Privilegiis in genere, praes. de iis, quae ad
o

Acad. spectant Gelro- Zutphanicam (Hard. 1777, 4 ).
Hij was van 1777 tot 1793 raad en burgemeester
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van Zaltbommel, werd in 1777 schepen in het hoog-gericht van Zuilichem en volgde
(na vermoedelijk van 1777 af tweede secretaris te zijn geweest) zijn vader op als
secretaris van Curatoren der geldersche hoogeschool, uit welk ambt hij in 1806
wegens langdurige ongesteldheid op eervolle wijze werd ontslagen.
Hij huwde te Arnhem in Sept. 1779 met J o h a n n a M a r i a v a n H a m e l , ged.
te Arnhem 13 Juni 1757, overl. te Zaltbommel 24 Januari 1781, dochter van Mr.
P i e t e r , burgemeester van Arnhem, en van A n n a D o r o t h e a S m i d t d e
G r u n e c q . Daarna hertrouwde Essenius te Zaltbommel in Aug. 1783 met
C o r n e l i a C r o e s e n , oud 36 jaar en van Amsterdam afkomstig. Zij werd te
Zaltbommel begr. 23 Aug. 1805.
Uit het eerste huwelijk sproot een jong overl. zoon. Doordat Essenius en zijn
tweede vrouw als doopgetuigen optraden bij kinderen van het echtpaar J a n
W i l l e m G r e e f en G r i e t j e V e r m e e r , ontstond de naam E s s e n i u s
G r e e f f , die echter met de familie geen genealogisch verband heeft.
Zie: Mdbl. Ned. Leeuw XXXII, 272, 273; B o u m a n , Gesch. Geld. H.S. II, 9, 10,
180, 181, 396, 397, 560; Catal. Bibl. Maatsch. Ned. Letterk. II, 197.
Regt

[Esser, Julius Petrus]
ESSER (Julius Petrus), geb. te Batavia 25 Maart 1852, overl. 28 Apr. 1889, zoon
van Isaac (dl. I, kol. 835) en van diens eerste vrouw C a t h a r i n a N i e u w e n h u y s .
Hij promoveerde te Utrecht in de theologie, bekwaamde zich in de kennis der
medicijnen aan de hoogeschool te Edinburg, studeerde te Leiden in het Javaansch
en Madoereesch en trad daarop in dienst van het Java Comité, in 1879 door I. Esser
gesticht, dat zich ten doel stelt de protestantsche zending onder de Madoereezen
op Madoera, Oost-Java en de Kangian-eilanden. Op 3 Sept. 1879 kwam hij daar
aan als eerste zendeling-theoloog. Na eenigen tijd op Madoera vertoefd te hebben,
ondernam hij de taak de bijbelsche geschiedenis in het Maleisch en Madoereesch
over te brengen. In 1887 naar Europa vertrokken met het oog op een madoereesche
overzetting van eenige deelen van het N.T. is hij daar overleden.
Zie: Nederl. Zendingstijdschr. 1889.
Bartelds

[Estor, Jaques Daniel]
ESTOR (Jaques Daniel), geb. te Groningen 28 Aug. 1702, overl. te Middelburg 14
Nov. 1751. Hij studeerde te Groningen en te Franeker in de godgeleerdheid en de
wijsbegeerte en werd waalsch predikant te Brielle 14 Jan. 1725, te Zierikzee 4 April
1728, te Middelburg 13 Aug. 1730; emeritus 19 Juni 1750. Na zijn dood verscheen:
Les heures de prières par feu J.D. Estor, faites à l'occasion de la mortalité des
bestiaux et autres calamités publiques dans les années 1745-1748 (Middelb. 1773);
en Jacob luttant et Daniel priant... par feu J.D. Estor... (Middelb. 1774). Zijn vrouw
was J o h a n n a C o r n e l i a M a c q u e t .
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel. in Ned.
II, 788 v.
Knipscheer

[Esveldt, Henricus Gerhardus de Beveren]
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ESVELD(T) (Henricus Gerhardus d e B e v e r e n ), geb. te Watergang in de jaren
1752 tot 1755, toen zijn vader L a m b e r t u s d e B e v e r e n E s v e l d daar
predikant was, overl. te Enkhuizen 29 Febr. 1799. Hij werd predikant te Soest 20
Jan. 1777, te Zwartewaal 15 Oct. 1780, te Schoondijke 30 Oct. 1785, te Enkhuizen
20 Aug. 1788. Hij schreef De voluntalis humanae libertate (Lugd. Bat. 1774).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woorden-
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boek van Protest. Godgel. in Ned. II, 789; Kerkelijk Handboek (1907) Bijl. 169, (1908)
Bijl. 113, 148, (1909) Bijl. 146, (1910) Bijl. 164.
Knipscheer

[Eswijler, Wilhelmus]
ESWIJLER (Wilhelmus), geb. te Hoorn 11 Febr. 1672, overl. te Harenkarspel 23
Maart 1747. Zijn vader J o h a n n e s W i l l e m s z E s w i j l e r was oefenaar en
binnenvader in het weeshuis te Hoorn en had geschreven: Zielseenzame meditatiën
(1685), waardoor ‘een gevaarlijk quiëtisme, door ontwikkelden bestreden, velen
ongeletterden dierbaar’ (Knappert), veel verbreid werd. De zoon studeerde te Utrecht
en te Leiden in de godgeleerdheid en werd predikant te Harenkarspel einde
December 1696. Hij schreef: Het droevig en ontijdigh afsterven van Willem III...
(Hoorn 1702). Tegen het werk van zijn vader schreef Johannes du Vignon, predikant
te Rotterdam, een ‘Onderrigt’ vóór de door hem bezorgde uitgave van W. á
B r a k e l s ' Leer der Labadisten (Rott. 1738). De zoon verdedigde daartegen zijn
vader in Klaagbrief over een gehoonden vader door zijn zoon (Amst. 1738).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel. in Ned.
I, 789 v.; Kerkelijk Handboek (1908) Bijl. 117; R. A r r e n b e r g , Naamregister van
nederd. boeken tot 1787, 83, 545; L. K n a p p e r t , Gesch. der Ned. Herv. Kerk II
(Amst. 1912), 27 v.; J. R e i t s m a , Gesch. van de Herv. en de Herv. Kerk, 3de dr.
(Utr. 1916), 638, 649, 676, 683.
Knipscheer

[Eversdijk, Jacobus]
EVERSDIJK (Jacobus), priester, geb. te Goes uit een voorname zeeuwsche familie,
waarvan een tak katholiek bleef, overleed in zijn geboortestad 25 Nov. 1675. Zijn
vader was Cornelis (1), kunstschilder (dl. III, kol. 365). Zijn broeder Willem (dl. III,
kol. 372) werd schilder, zooals zijn vader. Jacob studeerde voor priester en behaalde
den graad van baccalaureus in de theologie. Toen de pastoor voor het land buiten
de stad Goes, Adr. Renesse van Wulp, een Zeeuw, 1652 plotseling overleed, werd
hij opgevolgd door Jac. Eversdijk. Gedurende 12 jaar trok deze onvermoeid bij nacht
en ontij naar de dorpen rond Goes, om in het geheim de Katholieken bij te staan en
de H. Sacramenten toe te dienen. In de stad was hij nog de hulp van den pastoor
J. Kuysten. In het huis zijns vaders, die zelf 1631 naar Antwerpen was verhuisd,
werd 1635 op zolder een vergaderplaats ingericht voor de Katholieken. In 1644
werd geheel het huis er voor afgestaan. 13 Juli 1652 werd er een onderzoek ingesteld
door den goeschen magistraat en het bevel gegeven alles af te breken. In Goes,
dat lang katholiekgezind bleef, was de oogluiking zeer ruim. In 1656 was het voor
de priesters weer rustig. Na den dood van pastoor J. Kuysten in 1664 ontstond er
moeilijkheid over de opvolging tusschen J. Kemp, assistent van Kuysten, en Jac.
Eversdijk. Er werd besloten dat beiden en de stad en het land zouden bedienen.
Toen Kemp reeds het volgend jaar overleed, bezorgde Eversdijk voortaan alleen
de stad tot aan zijn dood. Hij werd in de groote Magdalena-kerk begraven.
Zie: De Katholiek LXI (1872), 250; Archief aartsbisd. Utrecht XI, 172; Bijdr. bisdom
Haarlem XXXV (1913), 320; Hist. episcop. Middelb., 52.
Fruytier

[Ewijck van oostbroek en de bilt, Mr. Daniël Jacob van]
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EWIJCK VAN OOSTBROEK EN DE BILT (Mr. Daniël Jacob v a n ), geb. te Utrecht
13 Nov. 1786, overl. aldaar 15 Dec. 1858, was de zoon van Mr. F l o r i s P e t r u s
v a n E w i j c k , burgemeester zijner geboortestad, en S a r a M a r i a d e l a
C o u r t . Hij werd 20 Sept. 1802 ingeschreven als student aan de utrechtsche
universiteit,
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waar hij o.a. leerling was van de hoogleeraren van Heusde en van Beeck Calkoen.
Zijn liefde hadden de wijsbegeerte en de wiskunde, en hij promoveerde dan ook 12
Oct. 1809 in de philosophie op een dissertatie. getiteld De comparata cognitionis in
mathesi et philosophia indole. Zij werd in den Güttinger Gelehrten-Anzeiger, 21e
Stuk (1810), door prof. L. Dissen gunstig gerecenseerd. Bovendien promoveerde
hij 18 Aug. 1810 in de rechten op stellingen.
In 1811 werd hij benoemd tot ambtenaar bij de registratie, welk vak wegens de
invoering der fransche wetten bijzondere bekwaamheid vereischte. In den aanvang
van 1814 werd hij benoemd tot griflier der rechtbank te Utrecht. Niet lang daarna
kwam hij in dienst bij de mobiele schutterij. Hij was als zoodanig onder den kolonel
G.C.C.J. van Lynden van Sandenburg belast met de organisatie van twee bataillons
gewone en later van een bataillon mobiele schutterij. In het veld schijnt deze schutterij
geen dienst gedaan te hebben.
Op 16 Oct. 1815 werd hij benoemd tot secretaris van Curatoren der utrechtsche
universiteit en op 2 Jan. 1816 tot lid van den raad der stad Utrecht.
Op 19 Nov. 1817 werd hij benoemd tot secretaris (bij een departement met een
minister heette die functie secretaris-generaal) van het departement van Onderwijs,
Kunsten en Wetenschappen onder den directeur-generaal jhr. O. Repelaer van Driel
(dl. III, kol. 1071); hij verhuisde toen naar 's Gravenhage. Toen dit departement op
10 Maart 1818 vereenigd werd met dat van Nationale nijverheid en Koloniën, werd
van Ewijck met den titel administrateur hoofd van de 5e afdeeling daarvan. Hij nam,
terwijl de minister Mr. A.R. Falck (dl. I, kol. 845) als buitengewoon gezant in 1819
en 1820 te Weenen en in 1823 te Londen werkzaam was, diens dienst geruimen
tijd waar.
In het begin van 1824 bracht hij een uitvoerig verslag uit over hetgeen gedaan
kon worden tot aanmoediging van het vervaardigen van wis- en natuurkundige
instrumenten.
Op 17 Maart 1824 werd zijn afdeeling met ingang van 30 d.a.v. bij het departement
van Binnenlandcne Zaken overgebracht. Hij behield zijn titel.
In hetzellde jaar opende hij een briefwisseling met de 4e klasse van het Koninklijk
Instituut over het onderwijs op de scholen voor teeken- en bouwkunde, gevestigd
krachtens koninklijk besluit van 13 April 1817. Hij ontwierp bovendien een
afzonderlijke opleiding tot ambtenaar voor den dienst in Nederlandsch Oost-Indië
te Leiden; eerst in 1843 is zulk een instelling geschapen bij de koninklijke akademie
te Dellt.
De oprichting van het collegium philosophicum te Leuven, waartegen vooral de
belgische geestelijkheid zich hevig heeft verzet, is vooral het werk geweest van den
liberalen roomsch-katholieken minister van roomschen eeredienst, Goubau en den
even liberalen Mr. P.C. van Ghert, referendaris op diens departement. Van Ewijck
is hier in matigenden zin opgetreden, doordat in overleg met den gematigden
aartsbisschop van Mechelen, graaf de Méan, werd bepaald, dat uitsluitend onderwijs
gegeven zou worden in oude en nieuwe letteren, geschiedenis en dergelijke vakken,
dat de studenten onder het toezicht van geestelijken in een collegegebouw zouden
wonen en dat de aartsbisschop curator zou worden.
Door het initiatief van van Ewijck werden aan de hoogescholen leerstoelen
opgericht voor toepassing der schei- en werktuigkunde op de nijverheid, en
bovendien te Luik in bergwerkkunde en boschwezen. Ook de muziekscholen te
Amsterdam, 's Gravenhage en Brussel zijn op zijn voorstel opge-

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 8

514
richt. Ook de bevordering der vaderlandschegeschiedenis trok hij zich aan. Op zijn
advies kwam het koninklijk besluit van 23 Dec. 1826 tot stand, waarin bepaald werd,
dat in plaats van M. Stuart tot Rijksgeschiedschrijver benoemd zou worden degene,
die het beste plan tot bewerking dier geschiedenis indiende. Er kwamen 40
antwoorden in; door den embarras de choix en door de tijdsomstandigheden is er
later nimmer een Rijksgeschiedschrijver benoemd. In genoemd besluit kwam ook
een bepaling voor, dat registers zouden worden opgemaakt van den inhoud der
archieven der provinciën, gemeenten en waterschappen. Eerst veel later is hieraan
uitvoering gegeven.
Op zijn voorstel kwam in 1827 een afzonderlijk Rijksbureau voor de statistiek tot
stand.
Op zijn voorstel werd Mr. A. ten Broecke Hoekstra en na dienso verlijden prof. F.
Mone, belast met de uitgave van oude nederlandsche handschriften. Ook dit heeft
door de afscheiding van België geen gevolg gehad.
In 1826 kwam op zijn initiatief de sterrenwacht te Brussel tot stand, en werden
de bestaande te Leiden en Utrecht verbeterd. Ook het museum van natuurlijke
historie te Leiden werd op zijn voorstel gevestigd, terwijl hij Dr. C.J.C. Reuvens (dl.
IV, kol. 1144) ondersteunde bij zijn pogingen tot uitbreiding van het museum van
oudheden.
Op zijn voorstel is in Maart 1826 bepaald, dat bij de examens van de hoogescholen
de graden cum laude en summa cum laude zouden worden toegekend.
In 1828 werd hij lid eener commissie tot herziening der wet op het hooger, in Juli
1829 eener commissie tot herziening van die op het lageronderwijs. Ook door de
tijdsomstandigheden hebben de voorstellen dezer commissiën geen gevolg gehad.
Op 13 Dec. 1831 werd van Ewijck benoemd tot raad-adviseur; dit bracht in zijn
functie in zoover verandering, dat zij minder zelfstandig werd. Hij correspondeerde
tot dien tijd dikwijls onmiddellijk met den Koning en hieraan werd nu een eind
gemaakt. Hij beklaagde zich over deze achteruitzetting bij Willem I en deze, de
billijkheid der gemaakte wijziging inziende, maar tevens dezen zoo verdiensteiijken
hoofdambtenaar niet voor het hoofd willende stooten, benoemde hem 12 April 1832
tot gouverneur van Drente.
In die provincie heeft hij zeer veel te haren nutte gedaan. Hij heeft het eerst het
nederlandsche kapitaal trachten te interesseeren voor de kanalisatie van Drente;
er werden drie kanalen ontworpen, de Noord-Willemsvaart, het Oranjekanaal en de
Hoogeveensche Vaart, maar de voorbereiding duurde zeer lang, eerst in 1850, 1852
en 1858 werden de concessiën voor den aanleg dezer drie kanalen verleend en
werd daarmede aangevangen.
Op zijn initiatief zijn de eerste stappen gedaan om te komen tot een verdeeling
der marken in Drente, iets hetgeen onmisbaar was om tot vervening in het groot te
kunnen overgaan.
Op 5 Febr. 1836 werd hij benoemd tot een der commissarissen des Konings bij
de door van den Bosch (dl. II, kol. 221) opgerichte Maatschappij van weldadigheid.
Op 28 Dec. 1839 werd hij met ingang van 1 Jan. 1840 benoemd tot gouverneur van
Noord-Holland. Op 8 Maart d.a.v. werd hij benoemd tot staatsraad in buitengewonen
dienst. Op 3 Juli 1843 verkreeg hij op verzoek eervol ontslag als commissaris bij
bovengenoemde maatschappij.
In 1840 werd door hem een briefwisseling geopend met burgemeester en
wethouders van Amsterdam over een betere inrichting van het Buiten-

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 8

515
gasthuis, in hetwelk ook de amsterdamsche krankzinnigen verpleegd of liever
opgesloten waren. Op de begrooting der provincie Noord-Holland voor 1841 werd
ƒ 5000 gebracht met de bedoeling om de stad hierin bij te staan. Nadat de wet van
29 Mei 1841 tot stand gekomen was, werd op initiatief van van Ewijck in Febr. 1842
een circulaire door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland aan de ingezetenen
gepubliceerd met het voorstel, bij te dragen tot het stichten van een gesticht voor
krankzinnigen op het platteland. Dit bracht ƒ 47000 op en op eigen verantwoording
kochten Gedeputeerde Staten voor ƒ 25845 de buitenplaats Meerenberg, alwaar
een gesticht is verrezen, dat lang het eenige plattelandsgesticht in ons land was.
Toen op het voorstel van den utrechtschen hoogleeraar Dr. J.L.C. Schroeder van
der Kolk (dl. II, kol. 700) slechts gestichten voor deze lijders in steden werden
opgericht, stak deze zooveel gezonder inrichting, in een heerlijke omgeving, zeer
bij de andere af. Zij nam in bloei toe en was op den duur voor de provincie een niet
onvoordeelige onderneming.
In Sept. 1843 werd aan van Ewijck het ministerschap van Financiën aangeboden.
Hij bedankte daarvoor.
Toen in 1845 de bedijking van den Anna-Paulownapolder werd ondernomen,
werden de uitwateringsluis en het toen gegraven kanaal van de kreek het Oude
Veer naar die sluis naar hem genoemd. In 1847, toen deze onderneming in
moeilijkheden geraakte, werd hij door de directie om raad gevraagd. Toen is op zijn
voorstel de Anna-Paulowna-maatschappij opgericht, waarvan hij voorzitter werd.
Koning Willem II nam hierin voor ƒ 80000 aandeel en daardoor is de bedijking tot
stand kunnen komen. De maatschappij is later ontbonden zonder dat de
aandeelhouders hun geld terug bekwamen.
Bij koninklijk besluit van 24 Jan. 1848 werd hij benoemd tot curator der leidsche
universiteit.
Op 15 Jan. 1849 werd van Ewijck opnieuw voorzitter eener staatscommissie tot
voorbereiding der regeling van het hooger onderwijs. Ook door de neiging bij de
regeering tot bezuiniging zijn hare voorstellen niet uitgevoerd.
Hij verwisselde 13 Juni 1850 den titel gouverneur met dien van commissaris des
Konings.
Op zijn verzoek werd hij 15 Juli 1855 met ingang van 1 Oct. d.a.v. als zoodanig
eervol ontslagen. Hij zette zich toen in zijn geboortestad neder, en werd in verband
daarmede bij koninklijk besluit van 21 Maart 1857 eervol ontslagen als curator der
leidsche universiteit, terwijl hij tegelijk als zoodanig benoemd werd bij die te Utrecht.
Dit bleef hij tot zijn overlijden.
Hij was van 1844 tot 1854 voorzitter van het bijbelgenootschap, werd in 1820 lid
der Maatschappij der nederlandsche letterkunde te Leiden, in 1826 directeur van
de Hollandsche maatschappij der wetenschappen te Haarlem, verder was hij eerelid
van het Provinciaal friesch genootschap en lid, later bestuurslid van het Utrechtsch
genootschap van kunsten en wetenschappen en eerelid van de Koninklijke academie
van wetenschappen en fraaie letteren te Brussel.
Hij huwde 21 Sept. 1820 J u l i a n a W i j n a n d a H e r m i n a R a m , geb. 4 April
1798, overl. 29 Juli 1835, bij wie hij 7 kinderen had.
Zijn overlijden was onverwacht.
Hoewel niets van hem in druk is uitgegeven, heeft hij als student in disputen en
ook later in geleerde genootschappen verschillende verhandelingen voorgedragen.
De laatste was die als voorzitter van het bovengenoemde Utrechtsch genoot-
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schap op 30 Juni 1857, over den samenhang van kennis en wetenschap met de
bronnen van volksgeluk en volkswelvaart.
Zijn portret is gelithografeerd door A. van Groeneveldt.
Een uitstekende levensbeschrijving van hem door Mr. H.J. Koenen (dl. III, kol.
710) is opgenomen in de Handelingen van de Maatschappij d. Ned. Lett. te Leiden
van 1859.
Ramaer

[Eybergen, Joost of Jodocus van]
EYBERGEN (Joost of Jodocus v a n ), ged. te Amsterdam 15 Juli 1705, overl. te
Haarlem 24 Jan. 1765, was de zoon van A r e n d v a n E y b e r g e n en A a f j e
ten Broeke.
Hij werd 29 Juni 1725 als student te Leiden ingeschreven, werd 2 April 1731
proponent, en 2 April 1732 predikant te Pancras. Reeds 13 Dec. 1733 deed hij zijn
intrede te Dordrecht. Een beroep naar Amsterdam in April 1742 werd niet
geapprobeerd, maar 6 Mei 1742 werd hij te Haarlem bevestigd, waar hij tot zijn
overlijden diende en zeer gewaardeerd werd. Hij was 23 Mei 1735 te Dordrecht
gehuwd met H e n d r i n a K e u r P i e t e r s d r .
Zie: S c h o t e l , Kerk. Dordr. II, 342-344.
van Dalen

[Eybergen, Lucas van]
EYBERGEN (Lucas v a n ), geb. te Doesburg 31 Jan. 1663, overl. te 's Hertogenbosch
14 Nov. 1738. Hij studeerde te Groningen in de godgeleerdheid en werd predikant
te Loenen (Gld.) in 1685 op 1686, te Brummen in 1687, te 's Hertogenbosch in 1693.
Aan de illustre school te 's Hertogenbosch werd hij ‘professor’ in het Grieksch 6
Aug. 1706. in de theologie 10 Juli 1730; emeritus 18 Mei 1738. Hij schreef: Irenarchia
Europea, sive in pacificationem Rysvicensem carmen paraeneticum (Sylvad. 1697);
Dc dogter Zions in diepen rouw over 't verlies van haaren Koning... Willem III (Leyd.
1702).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel. in Ned.
II, 793; Kerkelijk Handboek (1903) Bijl. 120, 141; Wapenheraut X (1906), 115.
Knipscheer

[Eyck van Zuylichem, Mr. Frederik Nicolaas Maurits]
EYCK VAN ZUYLICHEM (Mr. Frederik Nicolaas Maurits), geb. te Utrecht 26 Aug.
1806 uit een oud utrechtsch regentengeslacht, overl. te Maartensdijk 1 Jan. 1876.
Hij wenschte te worden opgeleid tot architect, maar zijn vader verzette er zich tegen
en zoo werd hij jurist. In verband daarmede staat ook zijn benoeming tot
burgemeester van Maartensdijk in 1846, welk ambt hij twintig jaar lang heeft bekleed.
Hij bleef echter na zijn ontslag te Maartensdijk wonen, waar hij een buitengoed bezat
en waar ontginningen zijn aandacht boeiden. Maar zijn levenswerk was toch de
bestudeering der oude architectuur in een tijd, toen bijna niemand zich daarom
bekommerde of daarvan begrip had. Hij heeft jaren lang het land doorkruist om
opmetingen en afbeeldingen te maken en de oude gebouwen te beschrijven. Als
resultaat daarvan heeft hij allerlei van groote waarde gepubliceerd. Het eerst deed
hij dat in Van der Monde's Tijdschrift, waar hij in 1844 uitgaf een Kort overzigt der
middeleeuwsche kerken-bouwkunst in Nederland, waarin niet minder dan 43 groote
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kerken kortelijk worden beschreven met opgave van haar eigenaardigheden.
Voortgezette studiën gaven weldra een ruimeren gezichtskring en brachten allengs
wijziging in sommige denkbeelden: in 1849 verscheen een geheele omwerking van
het bovengenoemde overzicht in de Berigten van het Historisch Genootschap II, 1.
In 1851 werd de schets nog aangevuld met een Kort overzigt van den bouwtrant
der middeleeuwsche kerken in Friesland en Groningen in de Kronijk van het

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 8

517

Historisch Genootschap VII. Reeds in 1855 volgde een Kort overzigt over de oude
versterkingen en kasteelen in ons land tot op de zestiende eeuw (Montfoort 1855).
In 1858 eindelijk verscheen zijn hoofdwerk Les églises romanes des Pays-Bas, in
1863 gevolgd door Le style ogival des égtises des Pays Bas. Verbazend is het
materiaal, dat de schrijver daarin heeft saamgebracht; niet minder dan 76 kerken
worden daarin kortelijk beschreven en tevens de plattegronden daarvan met sommige
opstanden en onderdeelen afgebeeld. Toch bleven beide werken bij hun verschijnen
bijna onopgemerkt. Zoo weinig belangstelling was er destijds in ons land voor onze
oude bouwkunst. Bovendien heeft Eyck een zeer groot aantal kleinere studiën
gepubliceerd over kerken en kasteelen en aanverwante onderwerpen, die voor dien
tijd bijzonder goed waren. Eyck werkte meer in de breedte dan in de diepte. Maar
juist daarom kon hij in zijn tijd nuttig werk doen; er was vooreerst meer behoefte
aan oriënteerende dan aan diep ingaande studiën.
Zie: Ned. Spectator (1876), 191 vlg.
Brugmans

[Eijckius, Henricus]
EIJCKIUS (Henricus), zich ook noemende t e n E i j c k of ab Eijck, geb. te Vierssen,
overl. te Grubbenvorst 1 Maart 1659, was rector van het altaar van den H. Joannes
den Dooper te Santfort, werd in 1615 pastoor te Borgharen in het land van
Valkenburg en lid der schutterij aldaar, beleefde de verovering van Maastricht door
de Staten in 1632; in 1643 teekende hij aan, dat er in zijn parochie en te Itteren den
15en Jan.alzulkegrooteoverstrooming is geweest, dat er verschillende koeien en
varkens verdronken, huizen en stallen wegdreven. Hij had veel vervolgingen der
Protestanten te doorstaan, leefde als balling eenige jaren te Grubbenvorst, waar hij
vicarius was van het St. Catharina-altaar. In 1657 droeg hij zijn goederen over aan
zijn neef Jan Goossens, bierbrouwer te Limmel en overleed in 1659 te Grubbenvorst,
na een ziekte van vier dagen en werd aldaar in de kerk voor het St. Catharina-altaar
begraven.
Zie: J o s H a b e t s , De voormalige heerlijkheid Borgharen in Publ. de la soc.
hist. et arch. dans le duché de Limbourg (1873), 509-510; Overlijdensregister van
Grubbenvorst, waarin eene korte biografie over hem in het Latijn.
Verzijl

[Eijk, Jan van]
EIJK (Jan v a n ), geb. te Amst. 7 Aug. 1757, overl. te Loosduinen 7 Febr. 1822. Zijn
vader was I z a a k v a n E i j k . Hij studeerde te Utrecht in de godgeleerdheid en
werd predikant te Voorthuizen 2 Juni 1782, te Loosduinen 26 Oct. 1787. Op 19 Nov.
1791 heeft hij het vernieuwde kerkgebouw en het verbeterde kerkorgel ingewijd.
De lange opsomming van zijn geschriften behoeven wij hier niet te herhalen. Er zijn
eenige portretten van hem.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel. in Ned.
II, 799-803; Korte levensbeschrijving van J. van Eijk door R.P. v a n d e K a s t e e l e ,
voorafgaande aan Bijbeloefening over de Handelingen der Apostelen... (Amst. 1822)
van J. v a n E i j k ; Kerkelijk Handboek (1903) Bijl. 159, (1907) Bijl. 134; Bibliotheca
theol. et philos. (Lugd. Bat., Burgersdijk en Niermans 1900), 773, no. 271 v.
Knipscheer
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[Eijk, Johannes van]
EIJK (Johannes v a n ), geb. te Amsterdam omstr. 1740, overl. ald. 11 Jan. 1818.
Hij was een broeder van J a c o b u s v a n E i j k , den vader van Petrus Godefridus
Sprenger van Eijk (zie beneden). Hij studeerde te Leiden en werd predikant te
Randwijk 26 Juni 1763, te Oud-Beierland 16 Juni 1771, te Muiden in Aug. 1776;
afgezet door de Staten van Holland
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en West-Friesland 31 Jan. 1789; hij vestigde zich hierna te Amsterdam. Hij schreef:
Ledige uuren, besteed tot nuttige overdenkingen, 3 stukjes (Amst. 1786-1797); Het
stilstaan der zonne ten tijde van Josua opgehelderd uit het beloop der
geschiedenissen (Amst. 1805); Neerlands volk tot de algemeene wapening
aangemoedigt... (1785); Het zich wapenend Nederland... (Amst. 1785).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel. in Ned.
II, 798 v.; Kerkelijk Handboek (1903) Bijl. 152, (1907) Bijl. 145, (1908) Bijl. 131;
Alphab. naamlijst van boeken 1790-1832 ('s Gravenh. en Amst. 1832), 150.
Knipscheer

[Eijk, Jacobus Petrus Sprenger van]
EIJK (Jacobus Petrus S p r e n g e r v a n ), geb. te Bergschenhoek 8 Nov. 1777,
overl. te Oosterbeek 4 Aug. 1859. Zijn vader, Petrus Godefridus Sprenger van Eijk,
was ook predikant (zie beneden). Hij studeerde in de godgeleerdheid te Utrecht en
werd predikant te Zegveld 21 Juli 1799, te Ketel 3 April 1803, te Vlaardingen 17
Maart 1805, te Rotterdam 16 April 1809; emeritus 1 Jan. 1848. Hij vestigde zich te
Oosterbeek. Hij schreef ook onder het pseudoniem S i n c e r u s , o.a. enkele zijner
meest bekende werken: De kanselontluistering in de Ned. Herv. Kerk tijdens de
17de en 18de eeuw aangewezen en gestaafd door S i n c e r u s (Amst. 1853) en
De kranke riqtingen in den boezem der Ned. Herv. Kerk eene der oorzaken van
haar diep verval... door S i n c e r u s (Arnh. 1854). Ook verzamelde hij de bijdragen
voor De Fakkel of bijdragen tot de kennis van het ware, schoone en goede (Rott.
1825-1839), 14 deelen, en Latere Bijdragen (Dev. 1843).
Er bestaat een portret van hem.
Zie overigens, ook over zijn talrijke verdere geschriften: d e B i e e n L o o s j e s ,
Biogr. Woordenb. van Protest. Godgel. in Ned. II, 793-798; Alphab. naamlijst van
boeken.... 1833-1849 (Amst. 1858), 199 v., 630; Supplement, 37; B r i n k m a n 's
Catalogus van boeken 1850-1882 (Amst. z.j.), 1079, 1103; I.J. v a n D o o r n i n c k ,
Bibliotheek van nederl. anonymen en pseudonymen ('s Gravenh. en Utr. 1870), no.
894, 931, 2384, 3932, 5776; d e z ., Vermomde en naamlooze schrijvers (Leid. 1883),
561; Kerkelijk Handboek (1907) Bijl. 104, 128, 153, 162, (1910) Bijl. 172; Bibliotheca
theol. et philos. (Lugd. Bat., Burgersdijk en Niermans 1900), 773, no. 273.
Knipscheer

[Eijk, Petrus Godefridus Sprenger van]
EIJK (Petrus Godefridus S p r e n g e r v a n ), geb. te Aarlanderveen in 1751, overl
te Rotterdam 28 Juni 1806. Zijn vader J a c o b u s v a n E i j k was predikant (overl.
te Schiedam in 1783). Hij studeerde te Leiden en werd predikant te de Vuursche 7
Aug. 1774, te Bergschenhoek in April 1775, te Sliedrecht 27 Maart 1780, te
Rotterdam 25 Nov. 1781. Hij was ook bestuurder van het Haagsch genootschap ter
verdediging van den christelijken godsdienst. Hij huwde eerst met A l i d a Q u i r i n a
W a a l w i j k , daarna met G e e r t r u i d a B a e l d e , wed. N a h u y s . Hij schreef
o.a.: Eenvoudig onderwijs in de godsdienstleer der geref. kerk voor ongeoefenden
met een afzonderlijke toevoeging: Bijlage over de versterking van het geloof door
de sacramenten (Rott. 1802).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel. in Ned.
II, 803 v.; Kerkelijk Handboek (1907) Bijl. 104, 153, 156, 158, (1910) Bijl. 169; Alphab.
naamlijst van boeken 1790-1831 ('s Gravenh. en Amst. 1832), 150.
Knipscheer
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[Eijkmans, Hendrik Jacobus]
EIJKMANS (Hendrik Jacobus), geb. te Rotterdam in 1787, overl, te Maasland 28
Oct. 1824.
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Hij studeerde in de godgeleerdheid te Utrecht en werd predikant te Maartensdijk 27
Jan. 1811, te Alblasserdam 30 Juni 1816, en te Maasland 1 April 1821. Hij schreef:
Gods genade over Nederland gehuldigd na zijn hoogst gedenkwaardige en
verpligtende beveiliging voor dreigenden watersnood in Jan. 1821 (Dordr. 1821) en
een lijkzang op Petrus Hofstede (overl. 27 Nov. 1803; zie dl. IV, kol. 762-764).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel. in Ned.
II, 804; Bundel van lijk-gezangen ter nagedachtenis van Petrus Hofstede, ed. J.
S c h a r p (Rott. 1804), 103-106; Kerkelijk Handboek (1907) Bijl. 101, 134, (1910)
Bijl. 160.
Knipscheer

[Eijlers, Jacobus]
EIJLERS (Jacobus), geb. te Oldenzaal, gest. 30 Dec. 1654. Waar hij zijn studiën
verricht heeft, is onbekend; maar hij bezat het licentiaat in de theologie, sedert 1610
was hij te Oldenzaal vicarius Trium Regum. In 1625 werd hij aartspriester over
Lingen en de 14 pastorieën. Toen de Spaanschen in 1630 Lingen verlieten en dit
door de Staatschen in bezit werd genomen, ontstond een hevige vervolging der
Katholieken. Op verzoek van den bisschop van Osnabrück werd Eijlers, nog vóór
het sluiten van den westphaalschen vrede (1648), door paus Innocentius X in Juni
1645 tot Vicarius Apostolicus benoemd over dit graafschap. Bij schrijven van 28 Juli
werden aan de geestelijken alle kerkelijke diensten verboden en 13 Aug. ontvingen
zij het bevel de sleutels der kerk en der kapellen af te geven aan den drost Rutger
van Haersolte, tegelijk met alle registers. Binnen acht dagen moesten zij de pastorie
ontruimen op straffe van 100 goudgulden. Den onverschrokken Eijlers vroeg men
eerst 21 Dec. 1648 de sleutels der pastorie; in het besef van zijn recht wierp hij de
sleutels in de gracht. Eijlers stoorde zich niet aan de verordening, dat alleen de
predikanten de kinderen, ook der Roomschen, mochten doopen. Godsdienstoefening
mocht niet gehouden worden; hij, die zijn huis daartoe leende, werd beboet met
200 gulden, zelfs trof een boete van 50 gulden dengene, die den H. Dienst buiten
het graafschap gingen bijwonen. Eijlers had meer dan anderen van de vervolging
te lijden, daar hij de ziel van den tegenstand was. Hij stierf 30 Dec. 1654 en werd
in de kapel op het oude kerkhof zonder eenige ceremonie begraven.
Zie: G e e r d i n k , Eenige bijdragen tot de gesch. v. Twente (1898).
Kleijntjens

[Eijmaels, Wilhelmus Mathias]
EIJMAELS (Wilhelmus Mathias), geb. te Heijthuysen 24 Febr. 1754, overl. te
Geijsteren 1 Juli 1822, zoon van M a t t h i j s e n C a t h a r i n a R a e m a e k e r s ,
trad in het augustijnerklooster St. Elisabethsdal onder Nunhem, waar hij 14 Juni
1777 zijn gelofte aflegde en 11 Maart 1778 priester werd gewijd; den 24en Juni
d.a.v. werd hij rector van het klooster Bethlehem te Oostrum, hetwelk 15 Sept. 1802
werd gesupprimeerd; bediende de kapel te Oostrum 1803-1811 (25 Juli), werd 13
Nov. 1810 pastoor te Geijsteren. Met hem vestigden zich te Geijsteren de
kloostervrouwen uit Oostrum, in 1802 gesupprimeerd, welke aldaar nog onder zijn
geestelijke leiding gebleven waren, om ook hier, zooveel de tijdsomstandigheden
toelieten, te zamen den kloosterregel na te komen in de orde der kanunnikessen
regulier van den H. Augustinus. Ook onder zijn opvolger bleven de zusters op de
pastorie samen wonen.
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Zie: Publ. de la soc. hist. et arch. dans le duché de Limbourg (1896-97), 129-133;
Limburg's Jaarboek (1904), 62.
Verzijl

[Eys, Isaäc van]
EYS (Isaäc v a n ), geb. te Zutphen 24 Febr. 1725, ged. 28 Febr., overl. te Zutphen
22 Mei
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1796, zoon van Ds. P i e t e r v a n E y s , waalsch predikant te Zutphen, en van
Helena Catharina van Essen.
Hij was in 1760 ontvanger-generaal van den 25en, 50en en 100en penning en
collaterale successie in het graafschap Zutphen, burgemeester van Lochem en
daarna van Zutphen en in 1794 wegens Gelderland gedeputeerde ter
Staten-Generaal.
Hij huwde te Hengelo 22 April 1753 A n n a C o r n e l i a v a n S o n s b e e c k
(1725-1779), dochter van W i l l e m en van diens tweede vrouw C o r n e l i a
Johanna Godin.
Uit dit huwelijk sproot één dochter P e t r o n e l l a J o h a n n a H e l e n a v a n
E y s , die in 1775 met T i d o H e n d r i k v a n E s s e n huwde.
Zie: P.C. B l o y s v. T r e s l o n g P r i n s , Genealogie der fam. van Eys in
Wapenheraut XIII, 292, 293.
Regt

[Eys, jhr. Jan Constantijn Nicolaas van (1)]
EYS (jhr. Jan Constantijn Nicolaas v a n ) (1), geb. te Amsterdam 7 Dec. 1791, ged.
Groote Walenkerk 14 Dec., overl. te Amsterdam 15 Maart 1838, zoon van jhr. Paul
Andries, die volgt, en van C.H.D.A. O r t t .
Hij werd garde d'honneur van keizer Napoleon I en was als zoodanig van 26 Juni
1813 tot 18 April 1814 in garnizoen te Metz. In 1819 werd hij directeur van den
levantschen handel en navigatie in de Middellandsche Zee ter kamer van Amsterdam.
Hij huwde te Amsterdam 23 Juni 1813 voor den adjunct-maire en 23 April 1814
kerkelijk in de O. kerk met W i l h e l m i n a K l u p p e l (1792-1862), dochter van
J o h a n n e s en van S u s a n n a J a c o b a T i t s i n g h . Uit dit huwelijk sproten
acht kinderen, waarvan jhr. T h e o d o o r H e n d r i k den stam heeft voortgezet en
bij A.M. L a b o u e h è r e de vader werd van den gezant jhr. Mr. Dr. J.N.C.v. Eys,
die volgt.
Zie: Wapenheraut XIII, 279; Ned. Adelsboek (1913), 291.
Regt

[Eys, jhr. Mr. Dr. Jan Constantijn Nicolaas van (2)]
EYS (jhr. Mr. Dr. Jan Constantijn Nicolaas v a n ) (2), heer van Lienden en
Kermestein, geb. te Amsterdam 13 Dec. 1856, overl. te Lissabon 20 Juli 1907, zoon
van jhr. T h e o d o o r H e n d r i k en van diens eerste vrouw A d è l e M a r i e
Labouchère.
Hij werd in 1875 student aan het athenaeum te Amsterdam en 18 Sept. 1876 jur.
stud. te Utrecht, waar hij 5 Juli 1880 promoveerde op een diss. Eenige opmerkingen
over het aanbod van gereede betaling gevolgd ran consignatie. Aldaar promoveerde
hij óók 1 April 1882 tot doctor in de staatswetenschap, op stellingen. In Dec. 1883
gezantschapsattaché buiten bezwaar van 's Rijks schatkist; legatiesecretaris te
Rome 1868, legatiesecr. 1e kl. te St. Petersburg 1889, te Berlijn 1890;
gezantschapsraad te Berlijn 1892; zaakgelastigde met den persoonlijken titel van
minister-resident te Boekarest 1895, eervol ontslag 2 Oct. 1896, minister-resident
ter disponibiliteit. Hij was secretaris der eerste Vredesconferentie te 's Gravenhage
en werd in 1903 tot tijdelijk gezant te Constantinopel en in het voorjaar van 1904
tot minister-resident te Lissabon benoemd. Een maand vóór zijn dood werd hem
de rang verleend van buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister, in welke
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waardigheid hij in 1907 kwam te overlijden. Zijn lijk werd naar het vaderland
overgebracht en te Utrecht 14 Sept. op de Algemeene Begraafplaats begraven.
Hij huwde te 's Gravenhage 5 April 1883 met C é c i l e J o h a n n a v a n
H a n g e s t barones d'Y v o y , geb. ald. 3; Januari 1861, oud-hofdame
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van prinses Hendrik, en dochter van Mr. D a n i e l M a x i m i l i a n M a r i e en van
C a t h a r i n a C o n s t a n t i a W i l h e l m i n a gravin v a n L i m b u r g S t i r u m .
Hieruit sproten 6 kinderen.
Zie: Wapenheraut XIII, 282, 283; Nederl. Adelsboek (1924), 434; Mdbl. Ned.
Leeuw XXV 1907), 193, 194.
Regt

[Eys, Jan Nicolaas van (1)]
EYS (Jan Nicolaas v a n ) (1), geb. te Amsterdam 19 Juli 1691, ged. Kleine Walenkerk
22 Juli, overl. te Amst. 22 Febr. 1758, begr. W. kerk 27 Febr., zoon van G i l l e s en
van M a d e l e i n e H a m a l .
Koopman in wol, lakenen en zijdestoffen, werd in 1740 directeur van den
levantschen handel en kocht 24 Maart 1745 voor ƒ 85000 een koopmanshuis (met
pakzolders) op de Heerengracht, tusschen de Vijzelstraat en de Nieuwe Spiegelstraat
en een wagenhuis daarachter. Hij woonde daar voortaan, maar woonde na 1741 's
zomers op het aan zijn tweede vrouw behoorende buiten ‘Middellaan’ onder
Heemstede. Zijn vrouw verkocht dit in 1753 aan Mr. Petrus Schaack voor ƒ 7000
omdat haar man 6 Nov. 1752 de hofstede ‘Beeresteyn’ die hij het ‘Huis ter Weege’
noemde, voor ƒ 13800 had aangekocht. Dit buiten lag onder Sassenheim en
Voorhout. Hij hield in 1742 vier dienstboden, een koets en 4 paarden, en werd
getaxeerd op een inkomen van ƒ 20 á 22000; in 1744 was hij gedeputeerde van
Holland ter verg. van H.H. Mog. en was van 1748 tot 1758 raad in de vroedschap
van Amsterdam.
Hij huwde 22 Juli 1714 te Baambrugge met A b i g a ë l v a n V e e n (1688-1731)
en hertrouwde 27 Aug. 1741 te Amsterdam met M a r i a C a t h a r i n a B a e l d e
(1700-1776).
Zie: Wapenheraut XIII, 288.
Regt

[Eys, Jan Nicolaas van (2)]
EYS (Jan Nicolaas v a n ) (2), geb. te Amsterdam 5 Mei 1743, overl. op ‘Boekenrode’
aan de Leidsche trekvaart onder Vogelenzang 10 Mei 1818, zoon van Jan Nicolaas
(1), hiervoor, en van M a r i a C a t h a r i n a B a e l d e .
Hij was koopman te Amsterdam op de Heerengracht bij de Regullersgracht, lid
der firma ‘de Wed. Pieter van Veen en Soon’ en kocht 1 Aug. 1770 van Mr. Petrus
Schaack de hofstede ‘Middellaan’ onder Heemstede voor ƒ 15000 (door zijn ouders
in 1753 aan denzelfden eigenaar verkocht). Daarna werd hij, bij koop van de
erfgenamen van Jonas Witsen, 7 Febr. 1789 voor ƒ 50525 eigenaar van ‘Boekenrode’.
Hij werd in 1786 bewindhebber der O.-I. Comp., in 1771 directeur van den
levantschen handel, in 1811 adjunct-maire te Amsterdam, in 1811 lid der commissie
tot onderzoek van den Code rural, in 1813 was hij een dergenen die het voorloopig
bestuur op zich namen van Amsterdam en maakte in 1814 deel uit van de
vergadering van notabelen tot goed- of afkeuring der grondwet. Voorts was hij lid
der Staten van Holland, lid en president van de commissie van landbouw in
N.-Holland, van het amortisatiesyndicaat der Nederlanden, lid 2c klasse van het
Koninkl. instituut van kunsten en wetenschappen en mededirecteur der Holl. mij.
van wetenschappen te Haarlem. Hij wordt geroemd om zijn onvermoeide
werkzaamheid en om zijn groote kennis van en liefde voor den landbouw. In het 3e
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deel der Werken van het Nederl. Instituut 1e klasse schreef hij met C.G.C.
R e i n w a r d t een verhandeling Over de eigenschappen en het nut
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van den Kanadaschen Poapel (Populus monilifera).
Hij huwde te 's Gravenhage 21 Juni 1763 met M a g d a l e n a A l i d a D r i j f h o u t ,
geb. ald. 24 Dec. 1744, overl. op ‘Boekenrode’ 2 Aug. 1808, dochter van Mr. J o h a n
F r a n ç o i s en van P e t r o n e l l a H e l e n a v a n E y s .
Uit dit huwelijk sproten twee dochters.
Zie: Wapenheraut XIII, 289; Alg. Konsten Letterb. (1818) I, 372; v a n L e e u w e n ,
Catal. Prov. Bibl. v. Friesl., 332: Venr. op Wayenaar XIV, 96. XVII, 104.
Regt

[Eys, Mozes Pieter van]
EYS (Mozes Pieter v a n ), geb. te Zutphen 1 Januari 1731, gedoopt door zijn vader
in de Ned. Herv. kerk 4 Jan., overl. te Zutphen 25 Juni 1817, zoon van Ds. P i e t e r
v a n E y s , predikant bij de Waalsche Gemeente te Zutphen, en van H e l e n a
Catharina van Essen.
Hij werd 26 Aug. 1779 luitenant-kolonel in het regiment Oranje-Gelderland, later
generaalmajoor der infanterie, commandant van Doesburg en grootmajoor aldaar.
Hij huwde te Hees bij Nijmegen 29 Febr. 1756 I d a C h a r l o t t e V e r s p y e k en
daarna te Utrecht 22 April 1788 L o u i s v a n S t u y v e s a n t . Uit het eerste huwelijk
sproten 7 kinderen.
Zie: Wapenheraut XIII, 294, 295.
Regt

[Eys, jhr. Paulus Andries van]
EYS (jhr. Paulus Andries v a n ), geb. te Amsterdam 12 Oct. 1752, ged. Groote
Walenkerk 15 Oct., overl, te Amsterdam 15 Januari 1826 en 22 Jan. begr. O.Z.
kapel, zoon van D a v i d J a c o b en van S a r a A m s i n c q .
Hij was koopman in spaansche wol, eerst in de Doelenstraat en na 1789 op den
Kloveniersburgwal, onder de firma ‘Isaäc v. Eys en Soonen’. In 1782 werd hij
kerkmeester van de Oosterkerk, in 1785 van de Groote Walenkerk, in Dec. 1787
regent van het St. Jorishof, commissaris ter thesaurie extraordinaris; 2 Febr. 1788
schepen te Amsterdam. In Febr. 1794 Werd hij commissaris der weeskarner, in Oct.
1795 eervol ontslagen, na alreeds in Januari 1795 te vergeefs te hebben
geadresseerd. Hij bleef sedert ambteloos, tot hij 31 Oct. 1811 tegen zijn zin tot lid
der jury van de cours d'assises te Amsterdam was aangesteld; evenzoo tegen zijn
zin bij keizerlijk decreet van 26 Dec. 1811 bevestigd in de hem, in een vergadering
der notabelen van de kooplieden van Amsterdam op 20 Nov. 1811, opgedragen
betrekking van president der rechtbank van koophandel (5 Febr. 1812 als zoodanig
beëedigd en 13 Febr. geïnstalleerd). Bij arrëtë van 18 Nov. 1812 lid van het
amortisatiesyndicaat van Holland (beëed. 24 Nov.). Den 28en Maart 1814 behoorde
hij tot de 600 notabelen, opgeroepen om over de grondwet te stemmen, stond 23
Febr. 1816 zijn plaats als lid van den amsterdamschen raad af aan zijn zwager
B a l t h a z a r O r t t , werd 10 Jan. 1823 lid van het amortisatiesyndicaat der
Nederlanden, 1 Juni 1819 lid der Staten van Holland en bij diploma van 20 Febr.
1816 no. 66 verheven in den adelstand.
Hij huwde te Amsterdam in de Groote Walenkerk 31 Aug. 1788 met C o r n e l i a
H e n r i ë t t e D o r o t h e a A d r i a n a O r t t v a n N i j e n r o d e , geb. te Utrecht
15 Febr. 1767, overl. te Amsterdam 13 Nov. 1843, dochter van Mr. J o a n , heer van
Nijenrode en Breukelen, en van D o r o t h e a W i j n a n d a E y c k . Uit dit huwelijk
sproten 9 kinderen, waarvan jhr. Jan Constantijn Nicolaas voorgaat.
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Zie: Wapenheraut XIII, 276, 277; Nederl. Adelsboek (1913), 290.
Regt

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 8

523

F.
[Fabricius, Arent Meyndertsz]
FABRICIUS (Arent Meyndertsz), geb. te Haarlem (?) in 1547, overl, te Amsterdam
24 Dec. 1624, stamvader van het in 1928 uitgestorven geslacht F. v a n H e u k e l o m
en Leyenburg.
Hij was de hervormde leer toegedaan, werd in 1577 raad in de vroedschap der
stad Haarlem, was er meermalen schepen en in 1595, 1602, 1607, 1608, 1610 en
1611 burgemeester; bij de verandering der regeering in 1618 andermaal als zoodanig
benoemd. Van 1600 tot 1624 komt hij voor als gecommitteerde in het college der
Staten van Holland en W.-Friesland, dat hem meermalen gewichtige opdrachten
verleende. Hij was o.a. als gecommitteerde der Staten bij het beroemde beleg van
Ostende en gedroeg zich daarbij zoo verdienstelijk, dat hij bij zijn terugkomst door
de Staten met een verguld zilveren beker, een vereerend diploma d.d. 12 Aug. 1603
en een lijfrente van ƒ 100 werd vereerd. Sedert 1883 bevindt zich de genoemde
beker in het stedelijk museum te Haarlem (zie jhr. J.C.W. Fabricius, die volgt); hij
komt in vorm, grootte en kunstwaarde den beroemden St. Maartensbeker, reeds
op het museum aanwezig, vrij nabij. De beker is ‘verciert boven op met het wapen
van Holl. en W. Fr. ende binnen in de dexele met het pourtraict van de belegerde
stede van Oosteynde’.
In 1618 behoorde Fabricius tot de rechters over Johan van Oldenbarneveld,
Hoogerbeets en de Groot, doch hij weigerde niet alleen voor het doodvonnis van
Oldenbarneveld te stemmen, maar ook de ƒ 2400, het honorarium voor zijn
rechtersambt, in ontvangst te nemen. Bevreemdend is daarom zijn gedrag ten
opzichte van Johan de Haen, pensionaris van Haarlem, die vooral door toedoen
van Fabricius van zijn ambt werd ontzet en zijn leven als balling 's lands moest
eindigen. Het relaas daarvan is ons door Wagenaar medegedeeld, doch meermalen
in twijfel getrokken. O.a. beloofde Kok deze zaak grondig te zullen onderzoeken,
maar bleef dienaangaande in gebreke.
Fabricius overleed te Amsterdam, maar werd te Haarlem in de Gr. Kerk,
Noordertrans no. 202, begraven; zijn grafzerk, met zijn wapen en met een vereerend
gedicht, is nog aanwezig.
Hij was gehuwd met M a r i t j e L a k e m a n , dochter van W i l l e m en A n n e t j e
W a r r e l o o s . Zijn zoon M e i j n d e r t , echtgenoot van E n g e l t j e D u y s t v a n
V o o r h o u t , zette den stam voort.
Zijn portret door een onbekend kunstenaar bevindt zich in het museum te Haarlem
en werd door R. Vinkeles gegraveerd. Een tweede portret door een onbekende is
in hetzelfde museum.
Zie: Nederl. Adelsboek (1913), 301; Alg. Nederl. Familiebl. I, no. 7, p. 6; Alg.
Letterk. Mdsch. (1860), mengel. 113, 161; B r a n d t , Hist. Ref. II, 862, 992; d e z .,
Hist. der Rechtspl., 242; W a g e n a a r X, 274; K o k , Vaderl. Wdb. XV, 15 en volg.,
met portret; S c h e l t e m a , Staatk. Nederl. I, 339; v a n H a r n , Ev. Reidanus, 66;
Herald. Tentoonst. (1880), no. 4607.
Regt

[Fabricius, Christophorus, Christoffel of Christianus]
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FABRICIUS (Christophorus, Christoffel of Christianus), ook S m i t , d e S m e t ,
F a b e r , een enkele maal C h r i s t o f f e l M a r i s s a e l genoemd, geb. te Brugge
omstr. 1527, ver-
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brand te Antwerpen 4 Oct. 1564. Het archief van den kerkeraad te Hoogkarspel
bezit een naamlijst van predikanten, wellicht opgemaakt in het midden van de
zeventiende eeuw, waarboven deze aanteekening is bijgeschreven met dezelfde
hand: ‘De eerste die hier publijcq predicant geweest is na D. Fabricius, die hier
onder 't cruis’ (d.i. vóór 1572) ‘gepredickt heeft die daerna tot Antwerpen verbrant
is, was Reginaldus Donteclock’ (zie over den laatstgenoemde in dit deel, kol. 412).
Deze bijzonderheid moeten wij kunnen plaatsen in het leven van hem, die ‘mag
gerekend worden tot de meer belangrijke personen die voor de Hervorming hun
leven gegeven hebben’ (Pijper). Toch kunnen wij, vooral na hetgeen Pijper over
hem schreef (zie beneden de literatuur), hier kort zijn. Hij werd op zijn twaalfde(?)
jaar (1.1., blz. 261) monnik in het klooster der karmelieten te Brugge. Maar, tot een
ander inzicht gekomen, heeft hij de roomsche kerk vaarwel gezegd, en sloot zich
aan bij de Gereformeerden in Vlaanderen. Na den omgang met predikanten heeft
hij ook eenige malen gepreekt. Daarna is hij getrouwd. In de jaren 1560 en 1561
zijn velen wegens zware vervolging uit West-Vlaanderen naar Engeland vertrokken;
ook hij en zijn vrouw. Zij vestigden zich te Sandwich, waar hij als wever in hun
onderhoud heeft voorzien. Het is niet onmogelijk, dat zijn vlucht naar Engeland over
Holland plaats vond. Of is hij op zijn terugreis over Holland naar Vlaanderen gereisd?
In elk geval moet het in deze jaren geweest zijn dat hij (o.a.?) te Hoogkarspel ‘publijck
onder 't cruis’ het Evangelie heeft verkondigd, wat na langen tijd, al heeft het zeker
slechts kort geduurd, nog niet vergeten was. In Vlaanderen diende hij de gemeente
te Antwerpen. Bij zijn gevangenneming aldaar op 3 Juli 1564 was het ongeveer drie
jaar geleden sedert hij het klooster had verlaten. De ontroerende beschrijving van
zijn marteldood leze men bij Pijper (1.1., blz. 265, 391-397). ‘Menich mensche conde
sulcx sonder tranen en clagen niet aenschouwen’. Maar ‘men soude eer tranen uit
steenen doen vloeijen dan uit den vijanden des geloofs’.
Zie: Bibliotheca Reformatoria Neerlandica VIII (1911), 257-460; Geuzenliedboek
uitg. K u i p e r L e e n d e r t z I (1924), 3; L. K n a p p e r t , Het ontstaan en de vestiging
van liet Protestantisme in de Nederlanden (Utr. 1924), vooral 315-18.
Knipscheer

[Fabricius, jhr. Johan Carel Willem]
FABRICIUS (jhr. Johan Carel Willem), heer van Leyenburg, vrijheer van Loenen
en Wolferen, geb. te Amsterdam 29 Juni 1795, overl. op den huize Houdringe, aan
de Bilt, 7 Mei 1881, zoon van A d r i a a n C o r n e l i s , heer van Heukelom, en van
Haasje van Notten.
Hij werd in den ned. adelstand verheven bij K.B. van 24 Febr. 1828, werd in 1829
toegelaten in de ridderschap van N.-Holland, is lid geweest van den gemeenteraad
van Amsterdam en was laatst dijkgraaf van Heukelom en heemraad van de Biltsche
en Zeister Griften. In 1844 kocht hij het buitengoed ‘Houdringe’ van Pieter
Hieronymus van Westreenen van Themaat en woonde aldaar tot zijn dood; toen
kwam het door vererving aan de familie v.d. Boetzelaer. Daar zijn beide zoons op
jeugdigen leeftijd overleden en hij zelf de laatste man was van zijn (in 1928
uitgestorven) geslacht, maakte hij bij testamen-
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taire beschikking de stad Haarlem erfgenaam van al zijn familieportretten en curiosa,
op zijn geslacht betrekking hebbende, alzoo wakende tegen verstrooiing van dit
kostbaar familiebezit. Onder de 66 portretten zijn er van onze eerste meesters, Hals,
Mierevelt, Maes, Saftleven, Terburgh, Netscher en tal van anderen; onder de
laatstgenoemde voorwerpen bevindt zich ook de verguld zilveren beker, door de
Staten in 1603 aan zijn stamvader A. Mz. Fabricius (zie hiervoor) vereerd.
Hij was eerst (1820) met jkvr. A n n a E l i s a b e t h H u y d e c o p e r v a n
M a a r s s e v e e n (1796-1832) en daarna (1845) met A d r i a n a W i l h e l m i n a
C l a r a H o o f t (1819-1887) gehuwd. Uit het eerste huwelijk vijf, uit het tweede vier
kinderen.
Zie: Nederl. Adelsboek (1928), 438, 439; Alg. Ned. Familieblad I, no. 7, p. 5, 6;
Catal. Stedel. Museum te Haarlem; G e w i n , De Bilt, 79, 80; Jaarb. Ned. Adel VI,
153-155.
Regt

[Fabritius, Barent of Bernard]
FABRITIUS (Barent of Bernard), schilder. Plaats en jaar van geboorte en dood zijn
niet bekend. Volgens gedateerde schilderijen tusschen 1650 en 1672 werkzaam;
1650 tot 1660 komt hij voor in Leiden; zijn weduwe woonde in 1688, 60 jaar oud,
reeds sinds jaren te Amsterdam. Vermoedelijk leerling, zeker volgeling van
Rembrandt; doet in zijn portretten ook aan Carl Fabritius denken, met wien echter
geen bloed verwant schap te bewijzen valt. Hij schilderde portretten en bijbelsche
en mythologische onderwerpen.
Schilderijen van hem te Aken, Amsterdam, Atrecht, Brunswijk, Brussel, Cassel,
Darmstadt, Dresden, Frankfort, Hamburg, Kopenhagen, München, Londen,
Stockholm, Turijn, Weenen.
Geen oude bronnen, behalve de twee genoemde archiefstukken. De nieuwere
literatuur zie in de kunstlexika van W u r z b a c h en T h i e m e -B e c k e r (1915).
Kossmann

[Fabritius, Carel]
FABRITIUS (Carel), schilder. Plaats en datum zijner geboorte zijn onbekend; als
geboortejaar geldt volgens beredeneering omstreeks 1620 of volgens Bleyswyck
1624. In 1643 leefde hij in Amsterdam, reeds weduwnaar en vader van een
dochtertje. Ook het tijdstip zijner vestiging te Delft is niet bekend, in 1647 vindt men
hem het eerst daar vermeld, in 1650 hertrouwde hij aldaar, in 1652 werd hij lid van
het delftsche schildersgilde en op 12 October 1654 kwam hij noodlottig aldaar om
het leven bij de explosie van den buskruittoren van Delft, terwijl hij juist den koster
der Oude Kerk aan het schilderen was.
C. Fabritius was een teerling van Rembrandt en komt dezen zoo nabij, dat zijn
schilderijen in het vervolg veelal onder diens beroemden naam gingen, hoewel zijn
belichtingstechniek in zoover tegenover die van Rembrandt staat, dat hij de koppen
niet belicht tegen donkere schaduwen zet, maar omgekeerd de koppen beschaduwd
tegen een lichten achtergrond plaatst. Dit kenteekent hem, en naast hem in het
bijzonder zijn jongeren stadgenoot, misschien ook leerling maar zeker naasten
kunstverwant, den delftschen Vermeer. Het oeuvre van Carel Fabritius bevat portret
en genre, en is, zelfs in aanmerking genomen dat hij nauwelijks meer dan dertig
jaar oud werd, opvallend gering in getal. Hofstede de Groot telt 19 nummers,
waaronder slechts 9 ongetwijfeld echte bewaard zijn: Portret van A. de Notte
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(Rijksmuseum), Studiekop (Boymans), Portret van een jongen man en De delftsche
muziek handelaar (National Gallery), Portret en Studiekop (Coll. Hofstede de Groot),
Het Puttertje (Mauritshuis), Tobias en zijn vrouw (Innsbruck), De Schildwacht
(Schwerin). Daar echter zijn schilderijen vroeger meestal op andere
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namen gesteld waren, is het wel mogelijk dat deze lijst door nieuwe vondsten
uitgebreid zal worden. en dat zou van groot belang zijn, omdat Carel Fabritius in de
waardeering van onzen tijd een der allereerste meesters is van Nederlands bloeitijd.
De hoofdbronnen over het leven van C. Fabritius zijn: v. B l e y s w e y c k ,
Beschrijving van Delft 1667 en S a m v. H o o g s t r a t e n , Inleyding tot de Hooghe
schoole der schilderkunst 1678. Zie verder: H o f s t e d e d e G r o o t , Verzeichnis
I (1907) en d e z e l f d e in T h i e m e -B e c k e r 's Künstlerlexikon (1915).
Kossmann

[Fabritius, Joannes Goswinus]
FABRITIUS (Joannes Goswinus), geb. te Schinnen 11 Febr. 1691, overl. te Rolduc
bij Kerkrade 3 Aug. 1757, zoon van A d a m , scholtis van Schinnen 1683-1710, en
van M a r i a L i b o t t e , trad in de augustijnerabdij Rolduc en legde aldaar 11 Febr.
1710 de kloostergeloften af. Achtereenvolgens was hij novicenmeester en prior en
werd 12 Aug. 1745 tot abt benoemd. In het eerste jaar van zijn bestuur, luisterde
hij door zijn tegenwoordigheid de eerste H. Mis op in de kapel van den H. Antonius,
die op het veld tusschen Kerkrade en Rolduc gebouwd was, zegende het kerkje
van Nieuwenhagen in en legde den eersten steen van de kerk te Merckstein.
Omstreeks 1752 bouwde hij den oostelijken vleugel van Rolduc; de dood belette
hem echter de overige plannen van den herbouw der abdij uit te voeren. Hij wordt
in een handschrift genoemd: een in elk opzicht groot man, wiens leven een weldaad
was voor de kerk. den godsdienst en den staat, een man beroemd door zijn
zuiverheid van zeden en beoefening aller deugden.
Zie: R. C o r t e n en A.H.M. R u y t e n , Rolduc in woord en beeld, 149, waar ook
een afbeelding voorkomt van zijn portret dat nog te Rolduc wordt bewaard;
Maasgouw (1923), 2-3.
Verzijl

[Failly, Amédée Jean Marie Ghislain baron de]
FAILLY (Amédée Jean Marie Ghislain baron d e ), geb. te Brussel 17 Apr. 1789,
overl. aldaar 24 April 1852, was de zoon van H e n r i L o u i s A n t o i n e baron d e
F a i l l y en M a r i e J e a n n e J o s e p h i n e G h i s l a i n e v a n V e l d e n . Hij
kwam op zeer jeugdigen leeftijd in 1802 op de militaire school te Fontainebleau en
werd 11 Nov. 1806 sous-lieutenant bij de fransche lichte infanterie. Hij werd
onmiddellijk naar Polen gezonden, waar hij bij het beleg van Danzig aan den
schouder gewond werd. In 1808 werd hij naar Spanje gedirigeerd. Daar werd hij 8
Nov. 1809 tot luitenant bevorderd. Bij de inneming van Lambier op 17 Febr. 1811
werd hij aan het hoofd en in den slag bij Lerma aan den arm gewond. In 1812 in
Frankrijk teruggekeerd, werd hij 7 Febr. 1813 ridder van het legioen van eer. In 1813
en 1814 werkte hij mede tot de verdediging van Frankrijk.
Na in 1814 tot kapitein bevorderd te zijn, ging hij 10 Dec. 1814 in nederlandschen
dienst over met den rang van luitenant-kolonel. Hij werd te 's Gravenhage bij de
jagers geplaatst. Op 27 Jan. 1826 werd hij bevorderd tot kolonel en commandant
van de 5e divisie infanterie.
In Oct. 1830 ging hij over in dienst van het te Brussel gevestigde voorloopig
bestuur van België, dat hem nog in datzelfde jaar tot commandant der vesting
Antwerpen en in het begin van 1831 tot brigade-generaal benoemde. De regent
Surlet de Chokier benoemde hem 18 Mei 1831 tot Minister van Oorlog. Dit was voor
hem een zeer onaangename tijd. Het congres, later de Kamer van
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vertegenwoordiging weigerden het noodige geld voor aankoop van wapenen toe te
staan en het bleek hem, dat geen enkele dienst goed georganiseerd was en de
magazijnen ledig waren.
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Toen Leopold I op 19 Juli 1831 te Brussel aangekomen en daar toegejuicht was,
begaf hij zich daarna naar Luik en toen 3 Aug. het nederlandsche leger onder den
Prins van Oranje (later Willem II) naar België oprukte, gaf hij denzelfden dag aan
de Failly ontslag als minister, nam zelf het commando van het leger op zich en
benoemde de Failly tot hoofd van zijn generalen staf en majoor-generaal. Zeker is
de Failly gedeeltelijk verantwoordelijk voor de vele tegenstrijdige orders, door Leopold
van 6 tot 12 Aug. 1831 gegeven, maar verraad, waarvan hij evenals zijn
ambtsvoorganger en zijn opvolger als minister beschuldigd wordt door Huybrecht
(zie Daine, dit dl., kol. 357) en door den luitenantgeneraal A. E e n e n s , Les
conspirations militaires de 1831, 2 dln, Bruxelles 1875 en verscheidene latere
werken, is niet door hen gepleegd. Deze hoofd-officieren, die tot dien tijd geen van
allen in hooge rangen gediend hadden, waren onbekwaam voor hun ambt, terwijl
Leopold I, die eerst 3 weken in België was en van niets wist, zichzelf het opperbevel
opdroeg en door tegengestelde orders alles verwarde.
Dat de Failly, ook wegens zijn nederlandsche echtgenoote, veel sympathie voor
den Kroonprins der Nederlanden had, is mogelijk, maar tusschen sympathie en een
betaald verrader is een groot verschil. De 21 millioen, die Willem I voor verraad zou
hebben uitgegeven, zijn fantasie van Eenens.
Als bewijs voor de Failly's verraad deelt Eenens mede, dat hij op 4 Aug. 1837 het
kasteel Strijthem in Zuid-Brabant met een terrein van 61½ hectaren gekocht heeft.
Maar hij vergeet, dat de Failly's schoonvader zeer rijk was en dat het verklaarbaar
is, dat deze, toen de Failly den dienst verlaten had, hem in de gelegenheid stelde,
een landgoed in België te koopen.
De luiksche hoogleeraar Laveleye schreef: ‘Men heeft Washington, Grouchy,
Trochu, de beroemdste figuren uit de geschiedenis, die nooit verraad pleegden, tot
verraders gestempeld; dit lot ontgaat een historisch persoon zelden, maar men doet
verstandig, zonder bewijs daaraan geen geloof te slaan.’
Het is bij een zoo groot échec als de Belgen in den Tiendaagschen veldtocht
geleden hebben, de gewoonte, verraders te zoeken om eigen lafheid te bemantelen,
maar Eenens, die als kapitein der artillerie op 12 Aug. 1831 nadat de wapenstilstand
tusschen den Kroonprins en Leopold gesloten was, alleen omdat eenige af deelingen,
die nog geen tegenbevel hadden en konden hebben, nog oprukten, de verachtelijke
daad bevolen heeft om 38 kanonnen, die op de wallen van Leuven stonden, af te
schieten, waardoor 50 man gesneuveld of gewond zijn, en die zich 44 jaren later
nog op die daad beroemt, is allerminst de persoon, die recht heeft om zoo veel
infaams aan te goeder faam bekende opperofficieren te verwijten.
De Failly huwde 19 Dec. 1821 te 's Gravenhage A g a t h a J a c o b a baronesse
v a n S l i n g e l a n d t , overl. 27 Jan. 1853, bij wie hij 4 zonen en een dochter had.
Ramaer

[Falck, Anton Reinhard]
FALCK (Anton Reinhard), geb. te Dendermonde 23 April 1712, gesneuveld in den
slag bij Rocoux 11 Oct. 1746, zoon van Otto Wilhelm (1), die volgt, heer in Larrelt,
en C o n s t a n t i a M a r g a r e t h a M e i n e r t z h a g e n , en grootvader van den
staatsman A.R. Falck (dl. I, kol. 845 vlg.). Hij werd vaandrig in het Inf. Reg.
‘Amerongen’ (in Dec. 1733 genoemd Reg. ‘Bedarides’) 23 Sept. 1729; Iuit. der Inf.
in het Reg. ‘Pallandt’ (wordt in Oct. 1741 Reg. ‘van Dorth’) 18 Juli 1736. Hij huwde
te Doornik in 1736 A n g é l i q u e R i c h a r d e M a r i e d e F l a v a r d , geb.
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te Nijmegen 9 Nov. 1706, gest. te Lechiem 20 Jan. 1772, dochter van Henri de
Flavard (zie artikel) en van S u s a n n e E l i z a b e t h P r é v ô t dite S c h o l t e s .
Uit zijn huwelijk sproten twee dochters en twee zoons, Otto Willem (2), die volgt, en
G e o r g e C a r e l , welke laatste korten tijd raad van justitie te Batavia is geweest
(1774) en na 1813 voorkomt als lid der rechtbank van eersten aanleg te Arnhem.
von Römer

[Falck, Carel Gustaaf]
FALCK (Carel Gustaaf), vijfde zoon van O t t o W i l l e m (1) en C.M.
M e i n e r t z h a g e n , en broer van den voorgaande, geb. 1716, overl. 1785. Hij trad
in dienst der O.I.C., doorliep de verschillende rangen, was in 1744 resident van
Japara en werd in 1748 als zoodanig te Tegal aangesteld. Na zijn verlossing, zooals
het toegestaan eervol ontslag toen heette, vestigde hij zich metterwoon in de
provincie Utrecht, waar hij door aankoop de heerlijkheid Sandbergen verwierf. Op
zijn verzoek werd in 1777 door keizerin Maria Theresia zijn adeldom bekrachtigd.
In 1746 was hij te Batavia gehuwd met J o h a n n a M a r i a K i e n , die hem een
zoon, Mr. O t t o W i l l e m P h i l i p p u s (1747-1822), schonk. Deze werd in 1794
raad en rentmeester-generaal van de domeinen in de provincie Utrecht. In 1816
werd hij erkend als te behooren tot den nederlandschen adel. Hij is de stamvader
der thans nog in leven zijnde leden van het geslacht.
Bartelds

[Falck, Mr. Frans Willem]
FALCK (Mr. Frans Willem), oudste zoon van O t t o W i l l e m (1), en van C.M.
M e i n e r t z h a g e n , geb. 1710, overl. op Ceilon 1737. Na zijn promotie in de rechten
trad hij in dienst der O.I.C. die hem benoemde tot fiscaal op Ceilon, waar hij op
jeugdigen leeftijd gestorven is.
Hij was daar gehuwd met A d r i a n a G o b i u s , geb. te Semarang, dochter van
J o a n F r e d e r i k , laatstelijk gouverneur van Malakka, en van M a r g a r e t h a
E l i s a b e t h H e y n e n . Uit dit huwelijk sproot een zoon Iman Willem, die volgt.
De weduwe is 8 Febr. 1739 te Colombo hertrouwd met A r e n t v a n B r o y e l uit
Amsterdam, die op 1 Dec. 1753 te Batavia als raad van Indië is overleden.
Zie: d e H a a n , Priangan II (Batav. 1911); C o l e n b r a n d e r , Gedenkschr. van
A.R. Falck.
Bartelds

[Falck, Mr. Iman Willem]
FALCK (Mr. Iman Willem), zoon van Frans Willem, die voorgaat, en van A. G o b i u s ,
geb. op Ceilon 1736, overl. te Colombo 1785. Op jeugdigen leeftijd voor zijn
opvoeding naar Utrecht gezonden ten huize van zijn grootmoeder C.M.
M e i n e r t z h a g e n (overl. 1764), promoveerde hij daar in de rechten (1756) en
keerde in den rang van onderkoopman vervolgens naar Oost-Indië terug, waar hij
een eervolle, verdienstelijke loopbaan zou vinden. In 1759 komt hij voor als secretaris
van den G.-G. Jacob Mossel, in 1761 kreeg hij den rang van koopman, werd
secretaris der hooge regeering (1763), in 1765 gouverneur van Ceilon. De groote
diensten in dit ambt bewezen, erkende het gouvernement door zijn benoeming tot
raad extraord. (1767) en ordin. raad van Indië (1776). Bij patriasche missive van
heeren XVII (8 Dec. 1781) werd hij tot directeurgeneraal benoemd, welk hoog ambt,
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de op één na hoogste sport der ambtelijke ladder, hij echter niet begeerde te
aanvaarden. Het vooruitzicht op Batavia getuige te zijn van de misbruiken en
verdorven praktijken stuitte hem tegen de borst; ook gevoelde hij niet meer de
noodige veerkracht om die te keer te gaan. In 1783 werd hij op verzoek eervol
ontslagen. Nog twee jaar heeft hij ambteloos op hetzelfde eiland gewoond. De
jeugdige ener-
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gieke gouverneur Iman Willem Falck is te recht genoemd de laatste groote figuur
der Compagnie. Als na het uitsterven der dynastie van maharadja Singha, de vorst
van Candi het oppergezag der O.I.C. tracht af te schudden, moet hij die poging tot
verzet met het verlies zijner hoofdstad bekoopen (19 Febr. 1765). De opstandige
weet de Nederlanders echter uit Candi te verdrijven, tot met de komst van den
nieuwen gouverneur Falck de kans keert en diens gelukkige geniale campagne den
keizer van Candi dwingt tot het tractaat van 14 Febr. 1766, waarbij hij voor altijd
afziet van de souvereiniteit over de kusten en kaneellanden van Ceilon. Toen in
1813 het kerkhof te Colombo werd opgeruimd en ook zijn stoffelijk overschot naar
de kerk van Wolvendaal werd overgebracht, wijdde het Additional Supplement to
the Ceylon Gazette (van Dinsdag 2 Sept. 1813) hem een artikel, waarin het herdacht
‘this truly excellent man, who in the course of his government restored good order
in every department, retrieved the losses of the war, and died universally respected
and regretted’. Te laat heeft het opperbestuur in Nederland ingezien, dat hij de
eenige man zou geweest zijn om de corruptie in de regeeringscoterie uit te roeien.
Een schitterende voor dien tijd zeer ongewone hulde werd hem gebracht in de
vergadering der Staten-Generaal (19 Mei 1786), toen de eerste advocaat der O.I.C.,
Mr. F.W. Boers (sedert 1777) hem in welsprekende bewoordingen herdacht.
Hij was gehuwd, doch overleed kinderloos.
Zie: v a n K a m p e n , Nederlanders buiten Europa III, 194 e.v.; Gedenkschr. van
A.R. Falck; M a r t e n s , Recueil I, 317, waarin het tractaat van 1766 opgenomen is;
B o e r s , Extract uit het rapport aan H.H.M.M. mondeling gedaan op 19 Mei 1786;
C o l e n b r a n d e r , Kol. Gesch. II ('s Gravenh. 1916); H a a f n e r , Reize te voet
door het eiland Ceilon, 2e druk, 131 (Amsterd. 1826).
Bartelds

[Falck, Otto Willem (1)]
FALCK (Otto Willem) (1), geboortig uit OostFriesland 1679, overl. te Utrecht 1730.
In de 18de eeuw was hij de eerste van zijn geslacht, die in staatschen dienst trad
als commandant van een regiment deensche of oldenburgsche hulptroepen tijdens
den spaanschen successie-oorlog. Kort na het einde van den krijg, nadat hij in 1712
gepensionneerd was, vertrok hij met de zijnen uit Larrelt in OostFriesland naar
Utrecht. Na zijn dood kon zijn weduwe slechts met inachtneming van de grootste
zuinigheid in de behoeften van het talrijke gezin voorzien. Gelukkig kreeg zij ruime
vergoeding voor de opvoeding van den jongen Iman Willem, die voorgaat, wiens
ouders op Ceilon zeer welgesteld waren, zoodat Otto Willem (2) die volgt, kind van
haar tweeden zoon A n t . R e i n h . , er ook nog een bescheiden plaatsje kon vinden.
In 1709 was Otto Willem (1) getrouwd met C o n s t a n t i a M a r i a (of
M a r g a r e t h a ) M e i n e r t z h a g e n , geb. te Keulen 1684 (of 1685), gest. te Utrecht
Jan. 1764, dochter van I s a a c (1648-1710) en van M a r i a E l i s a b e t h
R a d e m a c h t e r , overl. 1712. Deze Isaac was de zoon van J o h a n n (1601-1672)
en van diens tweede vrouw H e l e n a v o n d e n E n d e n (1619-1675), beiden te
Keulen geboren. Uit het huwelijk van Otto Willem sproten 13 kinderen: 1) M a r i a
A n n a , resp. gehuwd met H. S t o c k v i s , den brigadier S a y e r en Ds. Sibrandus
Columba (zie dl. IV, kol.44); 2) F r a n s W i l l e m ; 3) A n t o n R e i n h a r d ; 4)
W e r n e r D a n i ë l , jong gestorven; 5)G e o r g e T a m m o ; 6) K a r e l G u s t a a f ;
7) A l e t t a H e l e n a , jong gest.; 8) C o n s t a n t i a A m e l i a , geh. met H e n d r i k
O p m e e r en A d r i a a n B i s d o m , sedert
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1755 directeur van Bengalen; 9) L o u i s a , echtgenoote van Dr. Fr. L o n s ; 10)
M a r g a r e t h a , getr. met Mr. H e n d r i k A n t o n i e G o b i u s , burgemeester van
Montfoort; hun zoon was Otto Willem Gobius (dl. IV, kol. 660), de latere
luitenant-admiraal; 11) I s a a c , die van zijn peetoom als pillegift een schuit tusschen
Utrecht en Amsterdam kreeg; 12) J o h a n D a v i d en 13) J o h a n W e r n e r ,
zeekapitein in dienst der O.I.C. ‘Ohe! jam satis est!’ voegt de auteur der
gedenkschriften aan deze opsomming toe.
Zie: C o l e n b r a n d e r , Gedenkschriften-Falck, 1, 52; Het geslacht Meinertzhagen
in Alg. Ned. fam. bl. 1883-84.
Bartelds

[Falck, Otto Willem (2)]
FALCK (Otto Willem) (2), zoon van Anton Reinhard (1), die voorgaat, en van A.R.M.
d e F l a v a r d , geb. te Zutfen 1738, overl. te Amsterdam 15 April 1814. Na den
dood van zijn vader kwam hij op achtjarigen leeftijd ten huize van zijn grootmoeder
van vaderszijde, C.M. M e i n e r t z h a g e n , een verstandige, zorgdragende vrouw,
te zamen met zijn rijken neef Iman Willem. Aanvankelijk als cadet bij een regiment
infanterie ingeschreven, werd hij naderhand bij een notaris in de leer gedaan, waar
hij zich troostte met de hoop eenmaal met zijn neef naar Indië te kunnen gaan. Daar
er bij het vertrek van deze geen enkele post open was, hoeveel moeite een der
bewindhebbers, burgemeester Mr. Gerard Aarnout Hasselaer (1698-1766) zich ook
voor hem getroost had, zat er voor hem niets anders op dan als constabelsmaat op
het schip ‘Amelisweert’ dienst te nemen, dat 1 Dec. 1756 uit Tessel in zee stak.
Door eigen kracht en bekwaamheid wilde hij zich een onafhankelijke positie
verwerven, hoe weinig moeite het hem ook gekost had de hand en het kolossaal
fortuin te verwerven van een passagier aan boord, de weduwe v a n d e r U p w i c h .
Te Batavia aangekomen, werd hij daar soldaat aan de pen, maar reeds na drie
maanden volgde zijn aanstelling tot assistent te Chinsura aan de Hoegli, waar hij
op het schip ‘Pijlsweert’ heen voer. Zijn oom A d r i a a n B i s d o m , gehuwd met
C o n s t a n t i a A m e l i a F a l c k , was daar sedert 1755 directeur van Bengalen.
In Sept. 1759 werd hij in den rang van onderkoopman secretaris van den raad van
justitie en kassier, in 1763 tevens secretaris van den raad van politie. In 1768 volgde
zijn aanstelling tot opperhoofd van Patna, de voornaamste plaats voor den aankoop
van opium, waarna hij in Sept. 1770 tot koopman op een maandelijksch traktement
van ƒ 60 benoemd werd. De vijf rangen assistent, boekhouder, onderkoopman,
koopman en opperkoopman dateerden uit den allereersten tijd der handelsfactorijen.
Zij waren blijven bestaan ook toen zij alle beteekenis verloren hadden. Het
zonderlingste was, dat men ook de aan elk dier rangen verbonden bezoldigingen
behouden had, die zoo bespottelijk laag waren, dat ze geheel als bijzaak konden
beschouwd worden. Vooral de zes jaren die F. te Patna gediend heeft, hebben den
grondslag gelegd tot zijn groot vermogen, dank zij den enormen emolumenten aan
die betrekking verbonden. In 1774 diende hij zijn verzoek om verlossing in. Gaarne
zou de oud-gouverneur van Patna verschoond geweest zijn van de verplichting
eerst naar Batavia te varen, maar dat was een gunst die van heeren bewindhebbers
onverkrijgbaar was. Hij aanvaardde de terugreis over Colombo, waar hij door zijn
neef Iman, den vriend zijner kinderjaren, hartelijk ontvangen werd, vervolgens begaf
hij zich op het schip ‘Schoonzicht’ naar Batavia. Van daar ging hij op het schip
‘Bothland’, schipper Joos Koen, naar de Kaap, vergezeld door zijn broer George
Karel.
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Na zich voorgoed in patria gevestigd te hebben en wel te Utrecht, sedert October
1776, werd hij daar regent van eenige gasthuizen en tot officier in een compagnie
schutterij gekozen, het zoogenaamde Papenvaandel, dat op gespannen voet stond
met liet beruchte Vrijcorps. De stad Utrecht, toen ter tijd de woeligste plaats van het
gansche land, zei hij in het najaar van 1786 gaarne vaarwel, toen de compagnie
van zijn diensten wenschte gebruik te maken. Zijn oude vriend en ijverige
correspondent Gulielmus Titsingh, beëedigd hoofd-participant, had met enkele
anderen begrepen, dat een reorganisatie der amsterdamsche kamer van
bewindhebbers dringend noodzakelijk was. Daar het den meesten dier heeren aan
tijd mangelde om zich grondig te wijden aan het oordeelkundig nagaan der
omslachtige rapporten van Batavia en de buitenkantoren, een taak, tot nu toe slechts
gebrekkig door de advocaten der O.I.C. en den boekhouder verricht, werd naast de
vier bestaande departementen van thesaurie, ontvang, equipagie en commercie,
een vijfde afdeeling opgericht, later het praeparatoir besoigne of het departement
der indische zaken geheeten, uit zes leden bestaande, die het dubbele jaargeld van
de gewone bewindhebbers zouden genieten, maar daarnaast geen ander
winstgevend ambt mochten waarnemen. De keuze der Staten van Holland viel op
O.W. Falck, A.S. v.d. Hoop, E. Craeyvanger, J.P. Scholten, J.P. van Eys en G.
Severijn. De beide laatsten waren leiders van twee voorname huizen van negotie;
al dadelijk overtraden dus de Staten den zoo verstandigen maatregel, waardoor het
werk al spoedig op de vier overigen neerkwam. Het lag niet aan hun toewijding en
ijver, dat het waggelende handelslichaam niet meer te redden zou zijn, ze konden
den val alleen vertragen. Na het herstel van het stadhouderlijk gezag (1787) heeft
de raadpensionaris L.P. van de Spiegel (dl. V, kol. 786), uit Zeeland gekomen met
zeer vele vooroordeelen tegen het nieuwe departement, dat ook Willem V als een
schepping der patriotten een doorn in het oog was, zich gehaast deze nieuwigheid
te bestendigen en tot steun en voorspraak te zijn. Beslist prinsgezind was Falck
niet. Te koel, te verstandig om door fransche hulp hier een revolutie te willen
bewerken, stuitte hem nochtans het voortbestaan van vele misbruiken, ook die in
de huishouding der compagnie, tegen de borst. Ook de weifelende houding van
den Prins was hem een ergernis. Met de toenmalige regenten stond hij in druk
verkeer: als de gelegenheid zich voordeed, stelde hij hun zijn zoon Anton Reinhard
(dl. 1, kol. 845) voor en zag zich gaarne door hem vergezeld naar de haagsche
Besoignes, waar de gecommitteerde bewindhebbers te zamen woonden op
Blijenburg. Met de omwenteling van 1795 ging het ambt van bewindhebber voor
hem verioren, een verlies, dat hij met groote gelatenheid gedragen heeft. Ook na
de ontbinding van dit eens zoo machtige handelslichaam (1795), dat in zijn val ook
den ondergang der nog oudere Wisselbank na zich sleepte, bleef de politiek der
alleen nog in naam bestaande O.I.C. gehandhaafd, welke nog een machtigen
aanhang vond onder de oud-participanten, zooals Falck, Cras en Craeyvanger, die
ook op het nieuwe Wetgevend Lichaam hun invloed deden gelden. Hoewel tijdens
het koningschap van Lod. Nap. geheel ambteloos en niet zonder geldelijke zorgen,
bleef hij steeds belangstelling toonen in de gebeurtenissen om hem heen en vooral
in de loopbaan van zijn geliefden zoon Anton Reinhard. Wat deze geworden is, wat
deze voor zijn land en zijn vorst heeft kunnen doen, dankt hij behalve aan zijn
aangeboren groote geestesgaven voor een niet gering deel aan de opvoeding zijner
uitstekende ouders.
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Het is treffend in des zoons gedenkschriften te lezen: ‘Al het goede dat ik onder
zijne leiding en bescherming genoten, al die uren, die ik in zijn èn genoeglijk èn
leerzaam gezelschap gesleten had; de door niets beperkte of gewijzigde
dankbaarheid, die ik hem schuldig was, de natuurlijke genegenheid van een zoon
door de waardeering der uitmuntende hoedanigheden van 's vaders hart en verstand
aangekweekt en versterkt, dat alles overstelpte mij als het ware’ (A.R. stond op het
punt naar Spanje te vertrekken).
Het optreden van zijn zoon te Amsterdam in Nov. 1813, het herstel der
onafhankelijkheid heeft hij nog beleefd, maar de last des ouderdoms en het verlies
van zijn gezichtsvermogen deden hem verlangen naar het einde, dat niet lang
uitgebleven is. Troostelijk bleef voor zijn kinderen de overtuiging, dat, mochten zij
‘in zoovele zielshoedanigheden en loffelijke gewoonten’ beneden hem zijn gebleven,
zij hem toch ook nooit stof tot ongenoegen of bekommering gegeven hadden.
Hij was aan de Kaap gehuwd (1775) met Engela Apollonia Bergh (zie kol. 85),
uit welken echt geboren zijn, behalve Anton Reinhard (dl. I, kol. 845) en drie jong
gestorven kinderen, 1) E g b e r t a A n g é l i q u e , echtgenoote sedert Nov. 1804
van H e n d r i k S i n g e n d o n c k , die bij haar wel dochters doch geen zoons heeft
gekregen; 2) A m a l i a C a r o l i n a (24 Sept. 1779-10 Febr. 1852), die op 28 Febr.
1801 in het huwelijk trad met den zeeofficier H a r c o H i l a r i u s H o r a S i c c a m a
(1 Juni 1770-15 Febr. 1827), als lid van het Hoog militair gerechtshof te Utrecht
overleden. Hieruit sproot een zoon jhr. O t t o W i l l e m H o r a S i c c a m a
(1805-1879), de uitgever van A.R. Falck's Brieven en Ambtsbrieven ('s Gravenh.
1857 en 1878) en auteur van het levensbericht zijns ooms. Na het overlijden van
zijn eerste vrouw en het vertrek zijner dochter Angélique, bij haar huwelijk naar
Nijmegen verhuisd, hertrouwde Falck met M a r i a M a g d a l e n a F o y e n t , die
hem reeds twee kinderen geschonken had. In 1808, dus op zeventigjarigen leeftijd,
werd hem nog een zoon G e o r g e K a r e l geboren, aldus ‘het zegel eener jeugdige
liefde drukkend op dien huwelijksband’. De zoon van dezen, naar zijn oom A n t o n
R e i n h a r d gedoopt, is in 1894 kinderloos te Utrecht overleden.
Als no. 43 van het archief Falckiana komt voor een gesteendrukt portret van O.W.
Falck (2).
Zie: C o l e n b r a n d e r , Gedenkschr.-Falck ('s Gravenh. 1913); v a n B e r c k e l ,
Bijdr. tot de kennis van het europ. opperbestuur in Indië; C o l e n b r a n d e r , Kol.
gesch. II ('s Gravenh. 1925); v a n d e r M e u l e n , Studies over het ministerie van
v.d. Spiegel (Leiden 1905).
Bartelds

[Fallet, Gideon]
FALLET (Gideon) of F a l e t h , geb. te Mechelen in 1544, overl. vermoedelijk te
Amsterdam tusschen 1604 en 1615. Hij was een der drie kinderen van H e r c u l e s
F a l l e t en J o h a n n a K e t e l a e r uit Kortrijk. Zijn vader werd geb. 25 Oct. 1507
te Diges in Piemont en is gest. in 1566. Hij wordt gezegd af te stammen van de
markiezen van Montferrat.
Gideon deed 7 Jan. 1580 den poorterseed te Amsterdam, waar hij notaris was
en in 1587 tot stadssecretaris werd benoemd. Hij was gehuwd met I d a
C o r n e l i s d r . L o e n . In 1583 vergezelde hij, als notaris gecommitteerd bij den
Hove van Holland met zijn ambtgenoot Herman Grapheus, Nicolaas Petri op diens
reis naar Haarlem ter conferentie met den mathematicus Goudaen. In 1585 hecht
hij evenals zijn stadgenoot Adriaen Ockersz schriftelijk zijn goedkeuring aan
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Lud. van Ceulen's eerste bestrijding der cirkelquadratuur van Simon van der Eycke
en wordt door van Ceulen een ervaren meester genoemd. In 1586 toonde deze
hem zijn berekening van π, blijkens zijn in 1596 verschenen werk. Wagenaar plaatst
bij de vermelding van zijn naam onder de secretarissen den titel Mr. in tegenstelling
met andere secretarissen, wat wijst op een wetenschappelijke vorming.
In 1604 droeg van Mander hem, zijn vriend, de Uytleggingh op den Metamorphosis
op; hij wijst daar op Fallet's italiaansche afkomst en deelt mee, dat zijn vader ‘ter
oorsaeck van een suyver en wettich vyer’ Italië verliet en naar de Nederlanden is
gekomen, waar hij onderwijs gegeven heeft en bijzonder heeft uitgemunt in de
schrijfkunst. Gideon muntte daarin eveneens uit. In 1590 is hij jurylid geweest te
Rotterdam in een wedstrijd in de penneconst. Van Mander deelt ook mee, dat Gideon
in ‘meer als eenderley spraeck gedichten gemaakt heeft’. Van zijn dichtwerk is ons
thans echter niets bekend. Achter zijn vertaling van de Bucolica en Georgica richt
van Mander een sonnet tot Fallet, waarin hij deze den ‘vloeydichtsche’ M. Gideon
Fallet noemt.
Fallet is lid van de Kamer In Liefde Bloeiende geweest. S p i e g h e l in zijn
Twe-spraeck van de Nederduytsche Letterconst (1584) laat den dialoog voeren
door een Gideon en een Roemer, waarmee zeer waarschijnlijk Fallet en Roemer
Visscher bedoeld worden als bekende puristen in de kamer. Zij noemen elkaar daar
oom en neef en men heeft wel verondersteld dat werkelijk deze familiebetrekking
tusschen beiden bestond.
Ook in den Nederduytschen Helicon wordt Fallet genoemd als vriend van van
Mander. Aldaar (p. 209) komt een sonnet voor van Ketel (Deucht verwint), waarin
deze zich beroemt op een meer dan dertigjarige trouwe vriendschap met Fallet.
In een brief van Breero aan den Egelantier in zijn Nederduytsche Rijmen wordt
Fallet naast Spieghel en Roemer Visscher genoemd als iemand, die krachtig
meehielp aan de zuivering der taal en aan het herstellen van orde en tucht in de
Kamer. Achter Fallet's naam voegt Bredero ‘saliger’. Van wanneer deze brief dateert
weten we niet, vermoedelijk wel van 1615; Bredero werd in 1613 lid van de Kamer.
Zie: Navorscher VII (1857), 258 en XXV (1875), 108; B i e r e n s d e H a e n ,
Bouwstoffen VIII (Amst. 1876), 15; E l i a s , De Vroedschap van Amsterdam I (1903),
115; C.P. B u r g e r , Amsterdamsche rekenmeesters (1908), 28; J. t e W i n k e l ,
Tijdschr. Mij. Ned. Letterk. XVIII, 258; W a g e n a e r , Gesch. van Amsterdam (folio)
III, 495.
Prinsen

[Faure, Hendrik Emanuel]
FAURE (Hendrik Emanuel), geb. te Kaapstad 17 Aug. 1828, overl. 6 April 1898. Hij
studeerde te Utrecht in de godgeleerdheid en promoveerde in 1851 met een
Dissertatio exegetico-theologica, continens annotationem in nonnulla loca Lucae,
in Actuum Apostolicorum libro referentis de Paulo ad Christum converso (Traj. ad
Rh. 1851). Eerst werd hij predikant te Pietermaritsburg (Natal), en in 1859 voorganger
van de nederl. geref. gemeente van vrij gemaakte slaven te St. Stephens. Bij zijn
verblijf in Holland aanvaardde hij het predikambt te Bergschenhoek 1 Mei 1864, te
Doesburg 24 Maart 1867; emeritus 1 Mei 1897. Op 20 Nov. 1851 is hij te Soestdijk
gehuwd met M a r i a J o a n n e L o u i s a A l e w i j n , geb. 22 Mei 1830.
Hij schreef en vertaalde verschillende werkeu uit het Engelsch, o.a. van
Spurgeon.
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Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel. in Ned.
III, 25 v.; Brinkman's Catalogus van boeken enz. (1850-1882), 128, 192, 363, 513,
766, 908, 1105, (1882-1891), 507, (1901-1910), 963.
Knipscheer

[Fayt, Johannes]
FAYT (Johannes), magister artium, was de broeder van den benedictijn Jan Bernier
Fayt, abt van Sint Baafs te Gent, 1350-1395. 1352-53 studeerde hij als clericus van
Kamerijk aan de universiteit te Parijs en vroeg eenige beneficies. 1353 vroeg de
abt van Sint Baafs voor hem aan den Paus een kanunnikdij met prebende te Luik.
Een prebende in afwachting te Maubeuge werd hem toegezegd. Zij kwam na lang
wachten in zijn bezit (Analectes hist. eccl. XXVIII, 67). De abt van St. Baafs had het
begevingsrecht over vele pastorijen in het tegenwoordige Westelijk
Zeeuwsch-Vlaanderen. Door hem verkreeg Joh. Fayt het pastoraat van Onze Lieve
Vrouw van Aardenburg, een beroemde bedevaartsplaats, en nog een kapelanij
aldaar in de Sint Baafs. Deze bezat hij 1357, toen de abt voor hem een kanunnik
dij te Doornik aanvroeg. De Paus stond hem een kanunnik dij toe in Sint Géry te
Kamerijk. 1383 vroeg hij de prebende, open door de benoeming van J. Serclaas tot
bisschop.
Met hem studeerde 1353 te Parijs een andere Jan Fayt, zoon van zijn broeder
Boudewijn. Voor dezen neef vroeg de abt ook beneficies.
Zie: B e r l i è r e , Suppliques d' Innocent VI (Rome 1911), 159, 208, 862; d e z . ,
Jan Bernier de Fayt abbé de St. Bavon in Annales de la Soc. d' Emulation de la
Flandre LVII (1907), 7, 12.
Fruytier

[Feddes, Sytke]
FEDDES (Sytke), geb. in Friesland, terechtgesteld te Leeuwarden in Febr. 1572.
Hij voegde zich bij de Watergeuzen, die onder leiding van Hartman Gauma
landgangen in Friesland deden. Hij was o.a. tegenwoordig bij het plunderen van
een schip bij Irnsum en stond op wacht, toen de Watergeuzen te Cambuir eenige
lieden knevelden. Later was hij ook bij den landgang bij Uitwellingerga en deed
vervolgens nog een vergeefsche poging om den grietman van Rauwenderhem op
te lichten. Op een van deze landgangen werd hij door Focco Teyesz, grietman van
Opsterland, gevangen genomen, naar Leeuwarden gebracht en bij vonnis van 31
Jan. 1572 door het Hof van Friesland tot den strop veroordeeld, met
verbeurdverklaring zijner goederen.
Zie: Rijksarchief van Friesland, Crimineel Sententieboek van den Hove van
Friesland, 1557-1580, fol. 186; ald. Rekening van Boudewijn van Loo, 1 Oct. 1571-30
Sept. 1572, fol. 48 vo., 49, 51; A n d r e a e , De Friesche Watergeuzen in Vrije Fries
3e Reeks V, 76.
Vogels

[Feenstra, Pieter Wepkes]
FEENSTRA (Pieter Wepkes), geb. te Franeker in 1768, overt. te Sneek (?) 23 Aug.
1858, zoon van W e p k e F e e n s t r a en T r i e n t j e P i e t e r s . Hij studeerde in
de godgeleerdheid te Franeker en aan de doopsgezinde kweekschool te Amsterdam;
werd predikant te Holwerd in 1792, te Sneek in 1797. Een gouden eerepenning
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mocht hij verwerven voor zijn antwoord op een prijsvraag van het ‘Nut’ over
armenzorg en de middelen om armoede te voorkomen. Hij werd emeritus 29 Mei
1842. In zijn tijd had te Sneek de vereeniging plaats van de oudvlaamsche en
waterlandsche gemeente aldaar op 13 Juni 1838. Hij schreef: Leerrede en gebed
op den dank- en bededag, 22 Febr. 1809... (Sneek 1809). Op 10 April 1842 mocht
hij nog het nieuwe kerkgebouw te Sneek inwijden. Na verkregen emeritaat trad hij
nog meermalen op.
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Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenboek v. Protest. Godgel. in Ned. III,
28 v.; Doopsgez. Bijdragen (1890), 92, aant. 3, 116-123; Jaarboekje voor de
Doopsgez. Gemeenten (Amsterd. 1850), 9, 48; Catalogus der werken over de
Doopsgez. in de bibl. der Ver. Dpsgez. Gem. te Amst. (Amst. 1919), 312. Vgl.
Doopsgez. Jaarboekje voor 1921 (Assen 1920), 23-28.
Knipscheer

[Feitama, Eduard]
FEITAMA (Eduard), geb. te Amsterdam 24 Jan. 1662, aldaar ongehuwd overl. 5
Aug. en begr. 9 Aug. 1737 in de Nieuwe Kerk, kunstminnaar en dichter. Hij was een
zoon van den dichter Sybrand Feitama (1) (dl. I, kol. 848) en E l s j e R o o l e e u w
en werd den 10en Febr. 1692 te Amsterdam in de Doopsgezinde Kerk der
Vereenigde Vlaamsche en Waterlandsche Gemeente gedoopt. Men heeft van hem
gelegenheidsgedichten in den trant van zijn tijd; verder vindt men o.a. gedichten
van hem in Arnoud van Halen's Pan Poëticon verheerlijkt (uitg. 1773) en in het
Stamboek op de papieren Snijkunst van Joanna Koerten (1735) en schreef hij een
dichterlijke opdracht voor de gedichten van zijn vader. Zijn zinspreuk was ‘E fonte
sincero’ (zijn initialen Ed. Feitama Sybrsz.).
Men moet hem niet verwarren met zijn neef E d u a r d F e i t a m a J a c o b s z
(1656-1713), op wien een gedicht voorkomt in den dichtbundel van bovengenoemden
Sybrand Feitama.
Een derde E d u a r d F e i t a m a , zoon van S y b r a n d J e d e s z . F e i t a m a ,
was geboren te Harlingen, verhuisde na zijn huwelijk met G e e r t j e C o r n e l i s d r .
v a n L o e k h o r s t in 1642 naar Haarlem en werd aldaar leeraar bij de
Waterlandsche gemeente der Doopsgezinden.
Zie: W u r z b a c h , Niederl. Künstlerlexikon, l.v.; F. v a n d e r H a e g h e n ,
Dictionnaire des Devises des Hommes de Lettres etc., i.v. ‘E fonte sincero’;
Lidmatenboek der Doopsgezinde Gemeente te Amsterdam (Doopsgezind Archief
aldaar); S y b r a n d F e i t a m a , Christelijke en Stigtelijke Rijm-oeffeningen (1684),
Inl. en 213; Catalogus Bibl. Ned. Letterkunde te Leiden I, 533, 534, 542, 572;
Genealogie-Feitama in Ned. Heraut I, 61-78; Familie-aanteekeningen
Feitama-Rooleeuw in Maandblad Ned. Leeuw, (1924), 48; v a n d e r A a , Nieuw
Woordenboek Ned. Dichters, i.v.; Navorscher (1852), 142.
Wijnman

[Feitama, Izaäc]
FEITAMA (Izaäc), geb. te Amsterdam 27 Aug. 1666, aldaar overl. 19 Jan. en begr.
in de Nieuwe Kerk 24 Jan. 1709, broeder van den voorgaande en evenals deze
gelegenheidsdichter van geringe beteekenis. Hij woonde als koopman in zijn
geboortestad, waar hij den 18en Mei 1692 trouwde met C a t h a r i n a R o o l e e u w
(± 1670-1732), een dochter van den koopman J a c o b R o o l e e u w en A n n a
v a n D i e p h o u t . Den 10en Febr. 1692 werd hij bij de Doopsgezinde Gemeente
te Amsterdam gedoopt. Na zijn dood hertrouwde zijn weduwe met L a m b e r t t e n
K a t e H e n d r i k s z . Zijn zoon was de dichter Sybrand Feitama de jongere (dl. I,
kol. 849).
Zie: Lidmatenboek Doopsgezinde Gemeente te Amsterdam; Catalogus Bibl. Ned.
Letterkunde te Leiden I, 534, 542, 572; art. Feitama in dl. I en Rooleeuw in dl. VII;
Ned. Heraut en Mbl. Ned. Leeuw als boven.
Wijnman

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 8

[Feitama, Jacob]
FEITAMA (Jacob), geb. te Amsterdam omstreeks 1600, aldaar overl. (ongehuwd)
10 Oct. 1669, begr. in de Nieuwe Kerk. Hij was de vierde zoon van den brouwer
J a c o b J e d e s z (E d u a r d s z ) F e i t a m a , afkomstig
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uit Harlingen, den tot dusverre bekenden stamvader van het geslacht. Deze behoorde
tot de Doopsgezinde Gemeente der Friezen, die in 1589 door hun strengere
geloofsgenooten waren uitgebannen en te Amsterdam een eigen gemeente onder
Lubbert Gerritsz hadden gesticht (de z.g. Jonge Friezen). Aanvankelijk vergaderde
men ten huize van Feitama in de brouwerij de Lely. In een der eerste vergaderingen
dezer gemeente d.d. 18 Nov. 1590 werd Robbert Robbertsz le Canu, de latere
libertijn, uitgebannen. Als weduwnaar van S t i j n t j e J a n s d r . B l a e u (een zuster
van den bekenden Willem Jansz Blaeu), huwde deze Feitama den 31sten Juli 1593
te Amsterdam met A e g h t J a n s d r . Hij werd begraven te Amsterdam in de Nieuwe
Kerk den 11den Nov. 1631, wonende op den Nieuwendijk (thans no. 31) ‘daer de
groene vyffhoeck uithangt’, welk huis hij in 1609 had gekocht. Zijn vermogen schatte
men in 1631 op ƒ 40.000.
Diens oudste zoon J e d e J a c o b s z F e i t a m a (geb. omstr. 1590, ged. bij de
Waterlandsche Gemeente te Amsterdam 27 Febr. 1614, overl. als brouwer ‘in de 2
haringen’ te Haarlem in 1642), zette het geslacht voort en huwde te Haarlem in 1616
met L i j s b e t h W i l l e m G i j s b e r t s z d r , wier zuster Margrietje in 1621 trouwde
met den bekenden doopsgezinden voorganger Reinier Wybrandtsz.
De vierde zoon Jacob Jacobsz F. was een vriend van Mattheus Gansneb
Tengnagel, die hem zijn Amsterdamsche Lindenbladen (den 3den van Oogstmaand
1640) heeft opgedragen. Zijn overlijden wordt herdacht in Lof- en lijckdicht over 't
prijelijck Leven en sterven van den Amsterdamschen Filosoef of wijsgeerigen Jacob
Feytama gestorven te Amsterdam op den 10 dagh in Slagtmaand van 't Jaar 1669
(K a r e l V e r l o o v e , De Koddige Opdisser, 2de druk, 1678, 11-16).
Zie: Ned. Heraut I, 64, 71 (waar personen met den naam Jacob Feitama onderling
verward worden); E l i a s , Vroedschap van Amsterdam I, 475; M o e s - B u r g e r ,
De Amsterdamsche Boekdrukkers en Uitgevers III, 84; Kwijtscheldingen 31, 9 en
Prot. not. L. Lambertii d.d. 12 Febr. 1632, 810, 105 (Amsterdamsch Gem. Archief);
Memoriaal van Reinier Wybrandtsz (Doopsgezind Archief te Amsterdam);
Oud-Holland, 1883, 199; Maandschrift Ned. Leeuw, 1924, 48.
Wijnman

[Feitama, Mr. Johan]
FEITAMA (Mr. Johan), geb. te Amsterdam omstreeks 1706, overl. te 's Gravenhage,
begr. te Amsterdam in de Nieuwe Kerk 25 Nov. 1768, zoon van den koopman
J a c o b F e i t a m a Jr. (zoon van J a c o b Sr. J e d e s z ) en S a r a v a n L e n n e p .
Hij werd in 1726 student in de rechten te Utrecht en promoveerde reeds het volgend
jaar, waarna hij zich als advocaat en notaris (1730) in zijn geboortestad vestigde.
Hij vertaalde het tooneelstuk Merope van Voltaire (Amst. 1746), verder eveneens
uit het Fransch Theseus (Amst. 1740) en Themistocles (Amst. 1741). In 1747 en
1748 speelde hij een politieke rol als stadhoudersgezinde in de Doelistenbeweging.
Daarbij gingen zijn aspiraties vrij hoog, hetgeen blijkt uit de volgende regels in het
pamflet Caracters der opperbaasen (1748); ‘Zoo waanwijs als wel andere zes
Getuige zijn Themistocles En Theseus, kinders van zijn brijn; Hij zal ook pensionaris
zijn.’ Toen hij ten slotte van den Prins geen ambt kreeg, heeft hij dezen bij een
bezoek aan Amsterdam op 8 Sept. 1748 zijn ongenoegen hierover onbewimpeld
getoond. In tegenstelling met zijn voorouders behoorde hij
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tot de heerschende kerk. Hij vertaalde nog F r a n c . R o c c i u s , Merkwaardige
aanmerkingen, in 2 tractaten, het eene over schepen en vragtgelderen, en het
andere over assurantiën enz. Uyt het Lat. en Ital. Alsmede het Reglem. der
Assurantiën en Haverijen van Hamburg. Uyt het Hoogd. (Amst. 1737).
Hij ondertrouwde te Amsterdam den 10den April 1727 met M a r i a M a g d a l e n a
v a n C o l l e n (1700-1778), een dochter van M a t h i j s v a n C o l l e n en M a r i a
Magdalena de Martinen.
Zie: J. t e W i n k e l , De Ontwikkelingsgang der Ned. Letterkunde III (1910), 446;
Catalogus Bibl. Ned. Letterkunde te Leiden I, 91; W i t s e n G e y s b e e k ,
Woordenboek van Ned. dichters II, 293; Genealogie-Feitama in Ned. Heraut I, 61-78;
F.J.L. K r ä m e r , Bescheiden betreffende de Doelisten-beweging te Amsterdam in
1748 (Bijdragen en Mededeelingen Hist. Genootschap, 28ste deel, 1907, 342 e.v.);
N.J.J. d e V o o g d , De Doelistenbeweging te Amsterdam (1914), 86 e.v.; en de
verdere literatuur over deze beweging; F.L. H a r t o n g , Reg. Protocollen Notarissen,
i.v.
Wijnman

[Feldhoff, Friedrich August]
FELDHOFF (Friedrich August), geb. te Elberfeld 19 Nov. 1800, overl. te Lauersfort
8 Jan. 1844. Hij studeerde in de godgeleerdheid te Heidelberg en te Berlijn, nam
eerst tijdelijk den predik dienst waar te Elberfeld en te Bonn, en werd in 1821
luthersch predikant te Leichlingen, 11 Jan. 1824 te Nijmegen, in Dec. 1828 te
Wupperfeld. Hij gaf uit: Predigt beym Eintritt in die Gemeinde zu Nymwegen (Nijm.
1824); Zwei Predigten, gehalten zu Nymwegen (Elberf. 1825); Christliche Gedichte
(Barmen 1840), twee deelen van welke het tweede is getiteld: Feierklänge; Predikatie
over Dan. 5:25 ten behoeve onzer school en reparatie van dezelve (Nijm. 1828) en
Een woord van opwekking en bemoediging voor alle ware Protestanten in eene
leerrede over Ps. 46:6 (Nijm. 1827). Hij schreef o.a.: ‘Er zal eenmaal een tijd komen
waarin men niet meer zal spreken van roomsch en protestantsch, van luthersch en
gereformeerd, van doopsgezind of remonstrantsch en hoe de verschillende partijen
meer heeten, maar waarin slechts gevraagd zal worden naar het geloof in Jezus
Christus’.
Zie: J. L o o s j e s , Naamlijst van predikanten.... der luth. kerk in Ned. ('s Gravenh.
1925), 80 v.
Knipscheer

[Felix, Bernardus Cornelis]
FELIX (Bernardus Cornelis), geb. te Leiden 6 Aug. 1827, overl. te Delft 21 Maart
1907. Zijn ouders waren B.B. F e l i x en M.C. P a s . Hij studeerde te Utrecht in de
godgeleerdheid, daarna aan de theologische school te Kampen, en was eerst als
candidaat tot den H.D. werkzaam te St. Nicolaasga sedert 1860, te Donkerbroek
sedert 1862, te Bolsward sedert 4 Nov. 1864. Hier werd hij in 1865/1866 predikant.
Hij vertrok naar Helder in Dec. 1867, naar Groningen, en in 1878 naar De Lier. Van
hier nam hij een beroep aan naar de vlaamsch-evangelische gemeente te
Rousselaere; emeritus 19 Mei 1886. In 1860 is hij gehuwd met A n n a M a r i a
B a c k e r (geb. te Amsterdam 17 April 1834, overl. 22 Aug. 1877), dochter van den
ontvanger B a c k e r en E l i s a b e t h J o h a n n a v a n E n g e l e n ; later met
P e t r o n e l l a M e i j e r , wed. v.D.H. B u i j s , overl. in 1880; daarna met H e s t e r
E l i s a b e t h S c h ä u i k e s , wed. v. A.H. Broens (zie dl. VII, kol. 219), geb. 26 Dec.
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1831, overl. 2 Mei 1907, dochter van notaris S c h ä u i k e s te Heusden en J a n s j e
M e e . Hij schreef in de seriën Stuiverspreeken, in De Wekstem, geschriften van
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stichtelijken aard, een Kort begrip der Christelijke godsdienst (Nieuwediep 1870),
Merkwaardige dagen ter herinnering aan Nederlands verlossing op 1 April 1872....
(Kampen 1872) en De strijden overwinningstocht der Christ. kerk, 3 deelen (Leid.
1883-1885). Jan Wouter Felix (zie dl. I, kol. 858) is zijn broeder.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel. in Ned.
III, 34 v.; Brinkman's Catalogus (1850-1882), 116, 367 v., 1298, (1882-1891), 166.
Knipscheer

[Feltz, Warmold Albertinus baron van der]
FELTZ (Warmold Albertinus baron v a n d e r ), geb. te Epe 1 Maart 1824, overl. te
Assen, huize ‘Horstwijk’, 3 Dec. 1910, zoon van jhr. G u s t a a f W i l l e m , notaris
te Epe, en van T h e o d o r a E l i s a b e t h M o s s e l .
Hij was eerst secretaris van Epe en werd 30 Nov. 1856 benoemd tot burgemeester
van Assen, welk ambt hij aanvaardde 1 Jan. 1857. Achtereenvolgens werd hij daar
verkozen tot lid van den raad, lid der Provinciale staten (1874), lid der 2e Kamer
(1877) en tot lid der 1e Kamer, voor welke functie hij evenwel bedankte. Hij bleef
burgemeester tot 1 Oct. 1878 en bracht in zijn gemeente vele belangrijke zaken tot
stand o.a. de gesfabriek (1861) en het naar hem genoemde v.d. Feltz-park. In 1868,
na een geschil met den raad over een financieele kwestie in het belang der
gemeente, besloot hij zijn ambt neer te leggen, maar een talrijke schaar ingezetenen,
met Mr. H. van Lier aan het hoofd, bewoog den bevorderaar van Assen's bloei op
dit besluit terug te komen. Hij bleef tot 1887 lid van den raad, tot 1898 lid der
provinciale staten en tot Maart 1894 lid der 2e kamer. Bij de kamer-ontbinding stelde
hij zich niet beschikbaar. In 1907 bij het eeuwfeest van Assen, droegen K y m m e l l
en Z i j l s t r a hun gedenkboek aan hem en aan den toenmaligen burgemeester
Jolles op. Tot 1908 was hij lid en voorzitter van het college van regenten over het
Huis van Bewaring te Assen, terwijl hij tot aan zijn dood in diverse vereenigingen
nog nuttig werkzaam was. Hij werd te Epe in het familiegraf bijgezet.
Van der Feltz, 21 Januari 1882 ingelijfd in den nederl. adel met den titel van baron,
was te Nijmegen 1854 gehuwd met J o h a n n a J u d i t h barones v a n B a l v e r e n
(1822-1895), dochter van baron W a l r a v e n E l i a s J o h a n , heer van Echteld,
en van A n n a H e n r i ë t t e E l i s a b e t h barones v a n W a s s e n a e r v a n
C a t w y c k . Dit huwelijk bleef kinderloos.
Zie: Nederl. Adelsboek (1920), 58; Jaarb. Ned. Adel II, 108; K y m m e l e n
Z i j l s t r a , Gedenkschrift 100 j. best. van Assen passim, met portret;
Dagbladberichten.
Regt

[Fennema, Ibertus of Gerben]
FENNEMA (Ibertus of Gerben), of F e n e m a , geb. te Marsum in 1669, overl. te
Leeuwarden 29 Aug. 1750, zoon van N i c o l a a s [zich noemend: ‘Nicolaas Boëtius’]
F e n n e m a (zie: T.A. R o m e i n , Naamlijst der predikanten in Friesl., 60, 341). Hij
werd in 1698 proponent, was daarna drie jaren conrector te Leeuwarden, en is in
1701 tot predikant bevestigd te Oudega c.a. Te Leeuwarden deed hij intrede op 9
Sept. 1703; emeritus 23 April 1744. Kort vóór zijn dood verscheen: Brief, behelzende
een Antwoordt op 't laster- en schendt-schrift van een naamloos schrijver, gegeven
van I. Fennema (Leeuw. 1749). Hij schreef: De twist des Heren met de inwoonderen
des landts, en heilige klagten over het diep verval van zijne beminde Lo-ruchama
en Lo-ammi (Amst. 1731); De ver-
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borgentheit des kruices, vertoont in Job, en vervult in Jezus Christus, kortelijk
opgeheldert (Leeuw. 1748). Na zijn dood is nog uitgegeven (door hem blijkens de
voorrede gedateerd 19 Oct. 1749): Eenzame en vrije meditatien over den eenigen,
ouden, heiligen en veiligen weg der zaligheit voorgedragen in Henochs wandel met
Godt (Leeuw. 1754). Om zijn ‘typische godgeleerdheid’ is hij door Coccejanen
bespot.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel. in Ned.
III, 40 v.; T.A. R o m e i n , Naamlijst der predikanten.... in Friesl. (Leeuw. 1886),
register i.v. Fen(n)ema.
Knipscheer

[Ferf, Horatius Nieubuur]
FERF (Horatius N i e u b u u r ), geb. te Leeuwarden in 1776, overl. te Bergum 6 Sept.
1859. Hij studeerde te Utrecht in de godgeleerdheid en promoveerde op proefschrift
De fide et auctoritate Matthaei in referenda Jesu oratione cap. V-VII (Traj. ad Rh.
1799). Hij werd 28 Mei 1802 predikant te Molkwerum, 15 Sept. 1806 te Bergum;
emeritus 1 Jan. 1848. Ook was hij 43 jaren lang werkzaam als schoolopziener. Hij
schreef: Redevoering over het allergrootst belang van eene echt godsdienstige
vorming der jeugd in de lagere scholen (Leeuw. 1841), en Het Godsbestuur zigtbaar
in het vijftigjarig bestaan van het verbeterd onderwijs in de lagere scholen van ons
Vaderland. Feestrede (Leeuw. 1852), als voorstander van de ‘gemengde’ school
die den invloed van de ‘Christelijke’ school op de vorming van de jeugd vreesde en
bestreed. Ook verscheen van hem de vertaling van een werk van K.G.
B r e t s c h n e i d e r , De godgeleerdheid en de onwenteling.... (Leeuw. 1838; 2de
dr. Gron. 1846). Eindelijk schreef hij, met Ds. V i s s e r te Warns, Noodige bijlagen
tot het stuk, getiteld: De geestlijkheid ontmaskerd.... (Sneek 1805). Bedoeld ‘stuk’
is: De geestlijkheid ontmaskerd: in een oprecht en waarachtig verhaal der
onderdrukkingen geleden bij Johan van Dalen; geboortig uit Zeeland en friesschen
candidaat, zonder naam van schrijver, plaats van uitgave en jaar verschenen, welk
werkje een zeer zonderlinge geschiedenis opent. Op 3 Juli 1862 stierf te Bergum
zijn weduwe A n n a E l d e r i n g . Nog verschenen van hem twee preeken: Leerrede
over Joh. 11:35 (Leeuw. 1810), en Hulde aan God en Jezus.... (Bergum 1851).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel. in Ned.
III, 41-43; T.A. R o m e i n , Naamlijst v. predikanten.... in Friesl. (Leeuw. 1886), 119,
278, 403, 407, 628; Aanvullingen en verbeteringen op dit werk door S.D. v a n
V e e n (Leeuw. 1892), 13; Kerkelijk Handboek (1911) Bijl. 152, 170; Brinkman's
Catalogus (1833-1849), 102, 479, (1850-1882), 851.
Knipscheer

[Fermin, Philip]
FERMIN (Philip), geb. te Berlijn 5 Mei 1729, overl. te Maastricht 7 Januari 1813,
medecinae doctor en bekend schrijver van werken over de kolonie Suriname,
waarheen hij in 1754 vertrok als landsgeneesheer en waar hij 8 jaren bleef. In 1762
naar Europa teruggekeerd, vestigde hij zich te Amsterdam en in 1764 te Maastricht.
Het beweren door de verschillende schrijvers over hem, dat hij te Maastricht is
geboren, wordt te niet gedaan door een der stadseedboeken aldaar, waar staat:
Philippe Fermin medec. doctor alhier, gebortig van Berlijn is affgeroepen door den
bode Bijlevelt onder 't cremerambacht en heefft den eed gedaen 21 Mei 1764. Hij
werd te Maastricht benoemd tot gezworene van brabantsche zijde in 1770, 72, 76,
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78, 82 en 90 en schepen in 1774, 80, 84, 86 en 92. Onder het fransche bestuur
werd hij in 1796 benoemd tot rechter bij het tribuna
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civil van het arrondissement Maastricht en sedert 1803 tot aan zijn dood
plaatsvervangend rechter aan de Cour Criminelle aldaar. Hij stierf ongehuwd.
Zijn werken waren: Traité des maladies les plus fréquentes à Surinam et des
remèdes les propres à les guérir, gevolgd door Dissertation sur le fameux crapaud
de Surinam nommé Pipa (Maestricht J. Lekens 1764, Amst. 1765); Histoire naturelle
de la Hollande équinoxiale ou description des animaux, plantes, fruits et autres
curiosités naturelles, qui se trouvent dans la colonie de Surinam (Amst., M. Magerus
o

1765, kl. 8 ); Instructions importantes au peuple sur l'oeconomie animale (la Haye,
R. van Laak 1767); Instructions importantes au peuple sur les maladies chroniques
o

pour faire suite à l'avis de Tissot sur les maladies aigués (Paris 1768, 2 vol., 12 );
Description générale, historique, géographique et physique de la colonie de Surinam
avec figures et cartes (Amst. 1769, 2 vol.; Harlingen 1770); Dissertation sur la
question: s'il est permis d'avoir en sa possession des esclaves et de s'en servir
o
comme tels dans les colonies de l' Amérique (Maestricht, J. Lekens 1770, 12 );
Développement parfait du mystère de la génération du fameux crapaud de Surinam,
o
nommé Pipa (Maestricht, J. Lekens 1770, 12 ); Tableau historique et politique de
l'état ancien et actuel de la colonie de Surinam et des causes de sa décadence
o
(Maestricht, Dufour et Roux 1778, kl. 8 ). Sommige dezer werken zijn ook in het
Nederlandsch, Duitsch en Engelsch vertaald.
Zie: A.J. F l a m e n t , Eenige biografische en bibliografische bijzonderheden
omtrent Philippe Fermin in Maasgouw (1885), 1097; d e z ., Burgerlijke overheden
en leden der rechtbank te Maastricht, die op den 2 en pluviose an 4 (22 Jan. 1798)
den eed van haat aan het koningschap hebben afgelegd met bijzonderheden omtrent
eenigen hunner in Maasgouw (1885), 1098; Philippe Fermin (uit de nalatenschap
van en door D.G. F r a n q u i n e t ) in Maasg. (1909), 55-56; Q u é r a r d , La France
littéraire biogr. médicale; H o e f e r , Nouvelle biografie générale.
Verzijl

[Fernandez, François Noë Louis]
FERNANDEZ (François Noë Louis), geb. te Leiden 3 April 1716, overl. te Heusden
7 Dec. 1764. Zijn ouders waren D o n P e d r o L o u i s F e r n a n d e z d e P i n t o
(overl. 30 Jan. 1740) en jonkvr. E s t h e r M a r i e d e F l e u r y (geb. 15 April 1683,
gehuwd in 1704, overl. 7 Mei 1727). Zijn vader is in Zwitserland protestant geworden,
studeerde in de medicijnen te Leiden en was te 's Gravenhage en te Leiden sedert
1702 geneesheer. F.N.L. Fernandez (reeds zijn vader liet de toevoeging ‘de Pinto’
vervallen) was hun jongste zoon, studeerde te Leiden en werd 28 Sept. 1736 ‘artium
liberalium magister’ en doctor in de wijsbegeerte. De waalsche synode te Dordrecht
heeft hem tot den predikdienst toegelaten; op 14 Nov. 1745 werd hij waalsch
predikant te Heusden; emeritus 31 Oct. 1764. Hij schreef: De ladder Jacobs....
(Dordr. 1752); Panegyrique de Guillaume IV ou Discours prononcé à l'occasion du
Décès de S.A.S. le Prince d'Orange et de Nassau.... (Dordr. 1752), ook vertaald als
Lof- en lijkreden enz. door G. v a n O o s t r u m (Dordr. 1752). Pierre Moise
Fernandez is zijn broeder (die volgt).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel. in Ned.
III, 44 v.
Knipscheer

[Fernandez, Pierre Moise]
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FERNANDEZ (Pierre Moise), broeder van den voorgaande, geb. te Leiden 22 Maart
1708,
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overl. te Schiedam 9 April 1736, begraven te den Briel. Hij studeerde in de
godgeleerdheid te Leiden en werd waalsch predikant in den Briel 6 Juni 1728. Reeds
op 16-jarigen leeftijd schreef hij: De antiquitate baptismi proselytorum Judaeorum
(Lugd. Bat. 1724). In Nov. 1729 huwde hij met H i l l e g o n d a B e m a n .
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel. in Ned.
III, 45.
Knipscheer

[FerréE, Herman]
FERRÉE (Herman), geb. te Groningen 22 Aug. 1725, overl. te Dreischor 9 Mei 1775.
Hij studeerde te Groningen in de godgeleerdheid en werd predikant te Dreischor 9
Mei 1756. Van hem verscheen een gedicht in 24 strophen: De maagt van Groningen
door de intrede van W.C.H. Friso verheerlijkt.... (Gron. 1749), en na zijn dood:
Verklaring van den Heidelbergschen catechismus.... uitg. door C. Brinkman (zie dl.
IV, kol. 306, te verbeteren: ‘Tierre’).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenboek van Protest Godgel. in Ned.
III, 45; Alphabet. naamlijst van boeken (1790-1831), 170; Kerkelijk Handboek (1919)
Bijl., 128.
Knipscheer

[Fey, Willem]
FEY (Willem), gedoopt te Amsterdam in den Posthoorn 23 Maart 1713, overl. te
Antwerpen 15 Mei 1796. Hij trad in het klooster der preekheeren te Antwerpen en
ontving den kloosternaam F r a n c i s c u s . 29 Oct. 1753 werd hij toegelaten door
het stadsbestuur als kapelaan in de statie den Steiger te Rotterdam. Deze toelating
werd telkens om de zes maanden verlengd. 2 Nov. 1762 kreeg hij bevel de stad te
verlaten, omdat een andere pater was aangenomen. Hij keerde naar zijn klooster
terug. Hij was de laatste dominicaan, die staat opgeteekend als gestorven vóór de
verjaging door de Franschen, 15 Dec. 1796. Hij stierf oud 79 jaar, 55 jaar kloosterling
en 53 jaar priester. Deze mededeeling uit de Nomina defunctorum van St.
Paulusklooster in Graf- en gedenkschr. van Antwerpen komt niet overeen met den
datum van zijn doop in Bijdr. Bisdom Haarlem V, 298; Archief aartsb. Utr. VIII, 337.
Fruytier

[Feyfer, Cornelis de]
FEYFER (Cornelis d e ), geb. te Middelburg 2 Sept. 1697, overl. te Hoorn 17 Mei
1764. Zijn ouders waren J o h a n n e s d e F e y f e r en C a t h a r i n a
O v e r g a a u w . Hij studeerde te Utrecht en te Leiden, werd meester in de vrije
kunsten en doctor in de wijsbegeerte; predikant te Schipluiden 9 Juli 1724, te Hoorn
20 Juli 1727; emeritus 1 Nov. 1762. Sedert 1745 was hij te Hoorn curator van de
latijnsche school. Hij is in 1731 gehuwd met A l i d a d u R i e u . Hij schreef: De
imperio Dei reali et morali (Traj. ad Rh. 1721) en S c h e t s d e r g o d d e l i j k e
w a e r h e d e n , ook na den 2den druk (Hoorn 1729) eenige malen herdrukt.
Verschillende werken van anderen heeft hij voorts uitgegeven of voor den druk
gereedgemaakt, o.a. S i m o n S i m o n i d e s , Heilzame zielsverlustiging.... (Delft
1727; 2de dr. Rott. 1736; 3de dr. Rott. 1759); C a r o l u s T u i n m a n , De toevlucht
en sterkte van het ware christendom in leven en sterven.... (Amst. 1739; 2de dr.
1744); d e z e l f d e , Keurstoffen uit de heilige schriften der profeten, 2de en 3de
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deel (Amst. 1756; Gron. 1761); F. C o s t e r u s , Nederlandts vloek en zegen.... (6e
dr. Hoorn 1740); J o h a n n e s W e s s e l i u s , Fasciculus dissertationum, contionum
et orationum; d e z e l f d e , Commentarius analytico-exegeticus tam litteralis quam
realis in.... Galatas (Leijd. 1750).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woor-
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denboek van Protest. Godgel. in Ned. III, 51 v.; Kerkelijk Handboek (1907) Bijl. 157,
(1908) Bijl. 122.
Knipscheer

[Feytes, Riemer]
FEYTES (Riemer), geb. in Friesland, terechtgesteld te Leeuwarden in Febr. 1572.
Het is niet bekend wanneer hij zich bij de Watergeuzen heeft aangesloten; later
behoorde hij tot de bende van Hartman Gauma, die in Friesland landgangen deed.
Hij was tegenwoordig bij de knevelarij en moord op Watthie van Hania en kreeg 30
daalders als deel van den buit; ook was hij bij de landgangen bij Cambuir en
Uitwellingerga. Kort daarna werd hij door de Spanjaarden gevangen genomen en
naar Leeuwarden gebracht. Hij zat gedurende 67 dagen op het blokhuis van
Leeuwarden gevangen. Aan Andries Griph, grietman van Utingeradeel, werden 50
carolus guldens uitbetaald, de prijs die op zijn hoofd was gezet. Bij vonnis van het
Hof van Friesland van 12 Febr. 1572 werd hij ter dood veroordeeld met
verbeurdverklaring zijner goederen.
Zie: Rijksarchief van Friesland, Crimineel Sententieboek van den Hove van
Friesland, 1557-1580, fol. 188 vo; ald. Rekening van Boudewijn van Loo, 1 Oct.
1571-30 Sept. 1572, fol. 46 vo., 49, 49 vo.; A n d r e a e , De Friesche Watergeuzen
in Vrije Fries, 3e Reeks V, 76.
Vogels

[Fierlants, Martinus]
FIERLANTS (Martinus), oudste zoon van Simon (1), die volgt, en T h e o d o r a d e
W o l f , geb. te 's Hertogenbosch omstreeks 1570, volgde zijn vader 4 Juli 1596 op
als rentmeester-generaal van 's Konings domeinen in het kwartier van 's
Hertogenbosch. Hij behield deze betrekking tot 30 Sept. 1621 en overleed 15 Febr.
1622. Hij was gehuwd met C a t h e r i n a v a n E y c k , Govaerts dochter.
G o e t h a l s , Dictionnaire de généalogie II noemt zeven kinderen op van Merten
F., Taxandria XVI (1909), 56, drie met datum van hun doop in de Sint Catharinakerk
te 's Hertogenbosch. Martinus was evenals zijn broeder F r a n s , lid der illustre
Lieve-Vrouwe-broederschap. Hij werd bijgezet in het graf van zijn vader in de
Kruisheerenkerk. Zijn weduwe had zich reeds na de verovering der stad, 1631,
gevestigd te Turnhout. Zij wordt hoog geprezen als een heldin in de Oratio Funebris
van haren zoon Simon (2), die volgt, en overleed 16 Febr. 1635.
Fruytier

[Fierlants, Simon (1)]
FIERLANTS (Simon) (1), F i e r l a n s o f d e F i e r l a n t , is de stamvader van een
talrijke familie te 's Hertogenbosch, die grootendeels na de inneming der stad (1629)
uitweek naar de zuidelijke Nederlanden. Een stam van hen werd tot den adelstand
verheven met den titel baron. Simon was gedurende 18 jaren raad- en
rentmeester-generaal van Zijne Majesteits domeinen in het kwartier van 's
Hertogenbosch. Hij huwde T h e o d a r a d e W o l f ; uit dit huwelijk zijn drie zonen
bekend: Martinus, die voorgaat, T h e o d o o r en F r a n s . Simon F. was een der
afgevaardigden des Konings naar het congres te Keulen, 1579, voor het bewerken
van den vrede in de Nederlanden. Hij overleed in zijn geboortestad 8 April 1601,
zijn vrouw 10 Dec. 1621. Zij werden in de Kruisheerenkerk begraven. Toen hun
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zoon Martinus in hetzelfde graf werd bijgezet is het grafschrift geheel veranderd.
G o e t h a l s geeft den tekst van beide opschriften naar l e R o y , Grand théatre
sacré de Brabant II, 50; zie ook d e H e r c k e n r o d e , Nobiliaire des Pays-Bas I,
749.
Fruytier

[Fierlants, Simon (2)]
FIERLANTS (Simon) (2) of d e F i e r l a n t , zoon van Martinus en C a t h a r i n a
v a n E y c k , geb. te 's Hertogenbosch 1602, overleed te Brussel 15 Aug. 1686.
Foppens, Goet-
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h a l s en na hem Biogr. nat. Belg. zeggen, dat hij te Brussel is geboren. C o p p e n s ,
v a n d e r A a en de Lijst van kanseliers in Wekelijks nieuws van Loven VI, 225
noemen 's Hertogenbosch als zijn geboorteplaats, waar zijn vader, sinds 1596, als
rentmeester-generaal woonde, en hij zeker zijn eerste jeugd doorbracht. Simon
Fierlants studeerde de filosofie te Douai en behaalde bij de promotie de eereplaats
van primus. Voor de studie in de rechten begaf hij zich naar de universiteit te Leuven,
waar hij met hooge onderscheiding zijn theses verdedigde. 1637 was hij als licentiaat
in de rechten en advocaat gevestigd te Brussel. 4 Mei 1657 werd hij benoemd tot
raadsheer in den Grooten Raad te Mechelen; 1663 werd hij naar Madrid gezonden,
volgens de Biogr. Nat. Hij was raadsheer geworden in den Hoogen Raad bij den
Koning voor de zaken in de Nederlanden, Spanje en Indië. Hij kwam 1668 weder
in Brussel als kanselier van Brabant en werd benoemd tot staatsraad 10 Juli 1668.
Simon Fierlants was een rechtvaardig, stipt en plichtgetrouw ambtenaar, steeds
voor iedereen toegankelijk. Zijn echt christelijke levenswandel dwong de algemeene
achting af. De rechtsgeleerde besteedde zijn vrijen tijd aan de studie der theologie,
waarin hij zeer bedreven was en die, zoo getuigt hij zelf, hem zeer van dienste was.
Ook sprak hij vloeiend Latijn, Fransch, Duitsch, Italiaansch en Spaansch. Dan was
hij nog letterkundige en gaf verscheidene latijnsche gedichten uit. Hij schreef vele
werken en liet deze drukken, doch eerst op lateren leeftijd. Zij handelen over
rechtswetenschap, doch, behalve eenige met gedichten, strekken zij tot verdediging
van de eer en de leer der Katholieke kerk. Door zijn gezag, door woord en geschrift
bestreed hij onversaagd de partij en de leer der Jansenisten en Rigoristen, die
hierover zeer verbolgen waren. Voornamelijk bestreed hij in twee gedrukte geschriften
met opdracht aan den Paus de stellingen van Bajus en Jansenius, voorkomende
in het werk van P. G i l l i s d e G a b r i ë l , beggard of franciscaan der derde orde
to Luik, Specimina moralis christianae et moralis diaboticae. De schrijver, die naar
Rome gedaagd was, wist aldaar door het gezag van machtige vrienden te verkrijgen,
dat een verbeterde, gezuiverde uitgave verscheen. Opnieuw werd door S. de Fierlant
aangetoond, dat vele stellingen in deze uitgave nog niet overeenkwamen met de
leer der Katholieke kerk. Het werk werd op den index geplaatst evenals de fransche
vertaling door Dom. Gerberon, en nog een werkje van P. d e G a b r i ë l , Uyterste
devoiren in den uytersten noodt. Kardinaal Cybo dankte en prees in een brief Simon
de Fierlant namens den Paus om zijn trouw en ijver voor den H. Stoel 18 Dec. 1683.
(Zie over de zaak van de Gabriël, H. R e u s c h , Der Index der verbotenen Bücher
(Bonn 1885) II, 525, 1225.) Ook tegen Gom. Huygens en Marcarius Havermans,
Norbertijn (dl. I, kol. 1034) trad Simon de Fierlant met de pen in het strijdperk.
Bij diploma van 11 Dec. 1664 stond de Koning toe, dat S. de Fierlant (zoo wordt
hij genoemd en zoo teekent hij en deze naam bleef in gebruik) een gouden helm
boven zijn familiewapen voegde. Een protest van de ridders van het Gulden Vlies
tegen dit voorrecht, dat hun, zoo beweerden zij, alleen toekwam, bleef zonder gevolg.
De Koning handhaalde 11 Mei 1665 zijn besluit ter wille van de Fierlant (J.B.
C h r i s t i j n , Jurisprudentia heroica, 366). Hij was gehuwd 10 Dec. 1642 met A n n a
v a n R e y n e g o m , geb. te Mechelen 1 Febr. 1625, overleden 1681; zes hunner
kinderen waren 1688 nog in leven en wor-
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den vermeld bij G o e t h a l s . Pater F r a n c i s c u s P a u w e n s , augustijnerprior
te Brussel en doctor der theologie, hield de lijkrede over S. de Fierlant op den 29en
Aug. in de Sint Gudule. De aartsbisschop van Mechelen, Alphonsus de Berghen,
onder invloed van zijn jansenistisch gezinde vertrouwelingen, verbood daarop door
brieven van 17 Sept. 1686 aan pater Pauwens het prediken, zelfs in de kerken zijner
orde. Daarop verscheen de lijkrede in druk met een: Appendix Oratoris adversus
citatorias illustrissimi ac reverendissimi Domini ArchiEpiscopi Mechl. de die 17
S e p t . 1686. Beide waren goedgekeurd door den professor van Leuven Nic de
Bois, boekenkeurder, een vriend van de Fierlant. Tamelijk heftig verdedigde zich
de pater, terwijl hij bewees, dat hij geen pauselijke noch bisschoppelijke decreten
had overtreden. De zaak, zegt P a q u o t , Mem. hist. litt. XVIII, 159), werd door
tusschenkomst van den nuntius en van den landvoogd te Brussel gesust, na Maart
1687, toen reeds een proces was begonnen. Zie het handschrift van 89 bladen over
deze zaak in de Kon. Bibl. te Brussel. (v.d. G h e y n , Catal. bibl. royale de Brux. IV,
109-110, no. 2665.
De volgende werken van Simon de Fierlant zijn vermeld vnl. bij F o p p e n s en
Biogr. nat.:
Christianissimi regis in Brabantiae ducatum praetentio refutata. authore
o

D.S.D.F.A.C. S.B.C. (Col. Apud. Jud. Calchovium 1667), 4 , 129 blz. (zonder
voorwoord, opdracht of goedkeuring).
Speculum veritatis in quo cernitur cathoticae doctrinae candida lux et haerelicae
fucus ac naevus.... per quatuor elementa detineatum authore illmo
o

D.S.D.F.B.C.H.R.A.C.S. (Col. 1668) 4 , 262 blz.
Vita Christi metrice descripta sensuque morali enucteata, qua filius Dei ab aeterno
genitus mundo nascens, patiens, moriens et resurgens exhibetur, authore Imo ac
o

Amo D.S.D.F.A.C.S. in Ho ac Bo B.C. (Brux. 1674) 4 , 206 blz.
Tractatus de Imperio ac dignitatibus, authore Imo ac Amo B.C.D.S.D.F. (Col.
o

1675, 4 , 195 blz.
Statera catholicae pietatis et haereticae invidiae auctore ill. D. Simone de Fierlant
o

(Col. 1680) 4 , 249 blz.
Austriacae domus ac gentis dilucidum jus in Burgundiae ducatum demonstratum
o

(Col. 1680), 4 75 blz. waarbij gewoonlijk: Doctrina Christi parabolica eodem ab
authore elegiaco metro delineata, 24 blz. en Hymniromanae Ecclesiae contra
antiquos et modernos haereticos cantati et heroicum in metrum versi per eundem
auctorem (1670), 24 blz.
Praecipua hic exhibetur catholicos inter ac hereticos super vera Christi religione
o

ac fide antinomia seu controversia.... autore ill. D.S. de Fierlant (Col. 1680) 4 , 206
blz.
Tres breves tractatus, primus de Calviano stigmate; secundus, de Martini Lutheri
vita et morte; tertius complectitur Epigrammata varia contra hereticos (Col. 1682)
o
4 , 126 blz.
Primaevum examen anatomica delineatione evulgans stupendas novitates, et
αο
infaustas opiniones a Rev. Patre Aegidio Gabrielis, ordinis tertiariorum S. Francisci
sac. theol. lic., mirum in modum in Belgium protrusas.... auctore illmo D. ac veritalis
amatore S. de Fierlant. (Col. Ag. Just. Kalckovius 1682) 144 blz.; ook met den
langeren titel:
Conamen, infelix omen et heterodoxi dogmatis varios per cuniculos dolosa
congeries, e S. scripturae
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gremio concitarum.... primarium examen anatomica delineatione enz.
R.P. A e g i d i i G a b r i e l i s moralis doctrinae reiteratum examen ejusque catholica
repetita castigatio ab illustrissimo Domino S.D.F.H.A.I. R.I.H.E.A.C.S.B.C. e sacrae
theologiae genuino sensu ac veris Christianae philosophiae principiis fideliter collecta
o
(Leodii 1683) 4 (niet gepagineerd), met brief van den kardinaal Cybo aan de Fierlant
en antwoord van de Fierlant, en met het decreet van de congr. der inquisitie 1683,
de werken van P. de Gabriël veroordeelende.
Illustim Domini S.D.F.B.C. Tractatus quatuor quorum primus continet horologium
christianae politicae, secundus horologium christianae patientiae, tertius Satanae
assiduum in christum molimen, quarlus alearum chartarum quando boni et mali....
o
(Col. 1683) 4 . De traktaten hebben een afzonderlijke paginatie en een titel in den
tekst van het boek, die niet overeenkomt met het titelblad, dat waarschijnlijk
veranderd is.
Illmi Dom. Simonis de Fierlant cancellarii catholico ab affectu tractatus quo
clarissime demonstratur Gabriellianae, Gummaristicae ac Macarianae triumviralis
o
concordiae inane examen (Col. 1685) 4 , 302 blz.
In handschrift vindt men in de Bibl. royale te Brussel: Illmi D. Simonis de Fierlant
Hisp. ac Indiarum Regi in Hispania ac Belgio a concilio, status Brab. Cancellarii,
recentior exactiorque indago (sic) ac castigatio novitatum protusarum post R.p.
tegidium Gabrielis tertii ordinis Sancti Francisci per eximium D. ac mag. sanctae
theologiae, Doctorem Gommardum Huygens in Academia lov. per R.D. Macarium
Havermans ord. s. Norb. can. s. theol. prof. aliosque novatores, circa materiam
sacramenti poenitentiae etc. opus collectum, 220 bladen (v.d. G h e y n , Catal.
manuscr. bibl. royale de la Belge. III, no. 1794).
Zie: Oratio in funere ill. ac ampl. Domini D. Simonis de Fierlant. Anno 1686 die
15 Augusti ipso Deiparae Assumptae festo vita functi; dicta in D. Gudulae Bruxellis
a D. Francisco Pauwens Bruxellensi Ord. s.P. Aug., die 29 Aug. 1686. Accessit:
Appendix oratoris adversus citatorias R. ac M.D. Archi-episcopi Mechl. datas 16
Sept. (Col. Ag. 1686); Biogr. nat. Belg. VII, 55-60; H u r t e r , Nomenclator literarius
(ed. 1910) IV, 410; F o p p e n s , Bibl. Belg. II, 1099; C o p p e n s , Nieuwe beschr.
bisdom den Bosch II, 325 -326; G o e t h a l s , Dictionn. généal. II, in voce.
Fruytier

[Fierlants, simon (3)]
FIERLANTS (Simon) (3), geb. te 's Hertogenbosch en gedoopt in de Sinte
Catharinakerk 17 Oct. 1609, verkoos eerst den krijgsdienst in het leger van den
koning van Spanje, maar begaf zich daarna in het klooster Sint Meertensdal te
Leuven, dat behoorde tot de congregatie van Windesheim. Hij werd een bekwaam
theologant, een gezocht prediker en biechtvader. Door zijn hooge gestalte stak hij
boven allen uit. Het necroloog van zijn klooster vermeldt onder de weldoeners: Corn.
v.d. Sterre, kanunnik van 's Hertogenbosch ‘avunculus’ van D. Simon Fierlants.
J a c o b u s , zoon van M a r t i n u s F., die kapitein was van de infanterie en gehuwd
was met C o r n e l i a P a u l u s d o c h t e r v a n d e r S t e r r e n , die 1637 nog een
zoon lieten doopen, kan moeilijk de vader zijn van dezen Simon. Waarschijnlijk was
dit F r a n s F i e r l a n t s S i m o n s z o o n , broeder van Martinus, gehuwd met
M a r i a .... Zij lieten een vijftal kinderen doopen, waarbij steeds een van der Sterre
als peter of meter fungeerde. Het necroloog van St. Meertensdal vermeldt nog een
Barbara Ja-
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c o b a d e F i e r l a n s , non van Bethania, een Windesheimer klooster te Mechelen,
die veel arbeid verrichtte in het afschrijven der koorboeken voor St. Meertensdal.
De familielijsten van Fierlants in G o e t h a l s , Dictionnaire Généalogique (1849) II
en d e H e r c k e n r o d e , Nobiliaire des Pays Bas I, 748 en vv. zijn niet volledig.
Zij vermelden deze Barbara Jacoba en ook Simon, den augustijner kanunnik, niet.
In dien tijd waren er niet minder dan drie Simons de Fierlant in de familie, kleinzonen
en achterkleinzoon van Simon: deze Simon (3), de kanunnik, Simon, die voorafgaat,
de bekende kanselier, zoon van Maarten en nog een door Goethals vermelde
S i m o n , allerist ini het spaansche leger, zoon van P a u l R u d o l f M a a r t e n z .,
overl. 1623. Hij stierf zonder nakomelingschap.
Zie: Analectes hist. eccl. Belg. XII, 461, XIII, 72, 79, 88; Taxandria XVI (1909),
57.
Fruytier

[Fierlants, Theodoor]
FIERLANTS (Theodoor), geb. te 's Hertogenbosch, gedoopt in de Sint Jan 21 Maart
1576, zoon van S i m o n en T h e o d o r a d e W o l f , werd de stamvader van den
tweeden tak der familie. 17 Mei 1616 huwde hij te Condé J o h a n n a R o u s s e l ,
dochter van L u d o v i c u s , ontvanger der stad. Uit dit huwelijk werden tien kinderen
geboren 1617-1633. Hij verkreeg het ambt van raad- en rekenmeester der
brabantsche rekenkamer door patentbrieven van 15 Jan. 1622. Door brieven des
Konings, Madrid 11 Mei 1629, werd hij in den adelstand verheven en ontving verlof
om zijn oud familiewapen te blijven voeren. Hij overleed 1635. Zijn broeder F r a n s
F. liet 2 Maart 1624 in de St. Catharinakerk een zoon doopen, T h e o d o r u s
genaamd.
Zie: Taxandria XVI, 57; G o e t h a l s , Dictionn. de généalogie II, in voce.
Fruytier

[Finselaer, Gerard]
FINSELAER (Gerard), geb. in 1662, overl. te Purmerend 24 Febr. 1728. Hij werd
predikant te Gellikum en Renooi 28 Aug. 1692 en te Purmerend 25 Aug. 1706. Hij
schreef Uitlegginge van de Openbaeringe van Johannes (Amst. 1715 of 1716).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. van Protest. Godgel. in Ned. III,
55.
Knipscheer

[Fischer, Johann Gottlob]
FISCHER (Johann Gottlob), geb. te Greifstad (Thuringen), overl. te Gouda (?) in
Jan. 1776. Hij was huisonderwijzer bij den keursaksischen gezant te Regensburg
toen hij 1 Jan. 1733 door den gevolmachtigde der Staten-Generaal benoemd werd
tot predikant der salzburg-durnbergsche emigranten, die met hem 9 Mrt. 1733 de
luthersche gemeente te Groede stichtten. Op 29 Juli 1742 werd hij predikant te
Gonda, waar hij bleef tot 24 Jan. 1775. Op 28 Mei 1742 heeft hij nog te Groede den
eersten steen gelegd van het nieuwe kerkgebouw aldaar. Hij is in Aug. 1739 gehuwd
met S u s a n n a d e H a r t o g h . Hij schreef aan zijn vader J o h a n n G o t t f r i e d
F i s c h e r , predikant te Greifstad, een verhaal van den tocht der Salzburgers, dat
door dezen is uitgegeven: Reisebeschreibung der Saltzburg-Durnberger Emigranten
(Leipz. 1734). Ook bezorgde hij de vertaling der laatste drie stukken van M.
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L u t h e r u s , Volkome Kerkpostil (Leyd. 1746, 1755, 1774), waarvan het eerste stuk
is vertaald door J.W. M a r t i n i , luthersch predikant te Woerden.
Zie: J. L o o s j e s , Naamlijst van predikanten.... der luth. Kerk in Ned. ('s Gravenh.
1925), 84; J. L o o s j e s , Gesch. der luth. Kerk in de Ned. ('s Gravenh. 1921), 182.
Knipscheer
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[Flaman, Johan]
FLAMAN (Johan), of F l e m i n , F l a m i n g i u s , geb. te Leiden (?) omstr. 1597,
overl. te Utrecht in Nov. 1661. Hij studeerde te Leiden in de godgeleerdheid, werd
predikant te Oost- en West-Zaandam in 1618 en te Utrecht in 1620. Na den dood
van Bernardus Bus(sc)hof(f) in Dec. 1639 (zie dl. VI, kol. 241) volgde hij deze op
als scholarch der Hiëronymus- of latijnsche school; 12 Maart 1637 werd Gisbertus
Voetius te Utrecht zijn ambtgenoot. Van zijn werkzaamheden op velerlei terrein is
het meest bekend zijn met ambtgenooten samengesteld geschrift in zake het gebruik
der geestelijke goederen (zie op Daniël van Hengel (1) dl. VII, kol. 555; zie vooral:
A.C. D u k e r , Gisb. Voetius II, Bijl. 118-120). Ook schreef hij: Christelijke meditatien
(Utr. z.j.)
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel. in Ned.
III, 56 v.; A.C. D u k e r , Gisbertus Voetius, Registers, 36; Kerkelijk Handboek (1908)
Bijl. 152, (1910) Bijl. 166.
Knipscheer

[Flavard, Henri de]
FLAVARD (Henri d e ), geb. te Anduze (dep. Gard) 10 Mei, ged. 5 Aug. 1665, gest.
voor 1711, zoon van P i e r r e F l a v a r d en M a r i e d e M a s b e r n a r d , vluchtte
om het geloof, kwam in 1686 in dienst der Staten-Generaal, diende onder v.
Schomberg, in het Reg. Montbrun, werd zwaar gewond in den slag bij Fleurus, 1
Juli 1690. In 1702 vaandrig in het Reg. Lillemarais (vroeger genoemd Montbrun),
daarna Kapt. Luit. der zwitsersche Garde van Koning August van Polen; wegens
opheffing van het reg. ontslagen. 11 Nov. 1707 luit. in de Comp. van luit.-kol. de la
Roque, van het Reg. van Kol. de Caris. Hij huwde te Nijmegen 16 Juli 1702
S u s a n n e E l i s a b e t h P r é v ô t dite S c h o l t e s , geb. te Bischweiler, dochter
van P i e r e P r é v ô t dit S c h o l t e s en M a r i e K e m p e n . Uit dit huwelijk een
dochter A.R.M. d e F l a v a r d , die huwde met A.R. Falck (zie kol. 527).
von Römer

[Fledderus, Lambertus Johannes]
FLEDDERUS (Lambertus Johannes), geb. te Oldeberkoop 28 Maart 1833, overl.
te Hellendoorn 19 Jan. 1891. Hij studeerde te Groningen en werd predikant te
Hellendoorn 7 Maart 1859. Zijn vader was J. D i j c k F l e d d e r u s ; hij was gehuwd
met C h a r l o t t e v a n R i e m s d i j k . Hij schreef: Tekstenboekje of verzameling
van bijbelplaatsen (Meppel 1865).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. van Protest. Godgel. in Ned. III,
57.
Knipscheer

[Fleming, Robert (1)]
FLEMING (Robert) (1), of F l a m i n i u s (vgl. dl. II, kol. 444 v.), geb. te Yester in
1630, overl. te Londen 25 Juli 1694. Zijn vader was J a m e s F l e m i n g , predikant,
die hertrouwd was na den dood van zijn eerste vrouw, een dochter van J o h n
K n o x , genaamd M a r t h a . Hij studeerde te Edinburg, en werd in 1653 (?) predikant
te Cambuslang (bij Glasgow). Vervolgd als presbyteriaan en zwervend werd hij in
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1677 naar de schotsche gemeente te Rotterdam beroepen, waar hij bleef tot 1694.
Hij schreef The fulfilling of the Scripture (twee deelen; het eerste deel: Rott. 1674;
6de dr. Glasgow 1801); Josuaas verkiesinge ofte de geresolveerde Christen....
(Amst. 1683), vertaald als: Joshua's Choice, or the confirmed Christian (1684); Truth
and certainly of the protestant faith (1678); Epistolary discourse, The Church
wounded and rent by a spirit of division (1681); The one thing necessary (1686);
Survey of Quakerism, A discourse on Earthquakes (Lond. 1693); Aspect of our
times.... (Lond. 1694). Men vindt een ‘Funeral sermon on Rob. Fleming’ vóór The
fulfilling of the Scripture, ed. Lond. 1726.
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Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel. in Ned.
III, 57 v.
Knipscheer

[Fleming, Robert (2)]
FLEMING (Robert) (2), zoon van den voorg., overl. te Londen 21 Mei 1716. Hij
studeerde in de godgeleerdheid te Utrecht en te Leiden en werd 9 Febr. 1688 te
Rotterdam tot predikant geordend. Na eenigen tijd huiskapelaan te zij geweest in
Engeland werd hij in 1692 predikant bij de engelsche gemeente te Leiden, totdat
hij 30 Jan. 1695 bij de schotsche kerk te Rotterdam de opvolgerwerd van zijn vader.
Met zijn ambtgenoot aldaar, J. B r o w n , wijdde hij de nieuwe kerk in 20 Oct. 1697,
maar reeds in April 1698 vertrok hij naar de schotsche gemeente te Londen, waar
hij overleed en een weduwe en verscheidene kinderen achterliet. J o s h u a
O l d f i e l d schreef een Sermon on the Death of the Rev. Ro. Fleming. Fleming
schreef: Christology, een werk van drie deelen waarin zijn portret; The blessedness
of those who die in the Lord. A practical discourse occasioned by the death of king
William.... (Lond. 1702). Van de drie deelen van zijn geschrift: Discourse on several
subjects (nl. I. On the rise and fall of the papacy; II. Upon God's dwelling with men;
III. The ministerial office....) (Lond. 1701) heeft vooral deel I zijn naam bekend
gemaakt. Het werd in 1793 herdrukt als: Apocalyptical Key. Extraordinary discourse
on the rise and fall of papacy..., en in 1825 en ook later onder andere titels en in
verschillende talen telkens opnieuw uitgegeven. In het Hollandsch als: Sleutel tot
de openbaaringe, of verhandeling over de opkomst en den val des pausdoms....
uitgegeven in 1701 (Amst. 1794). Men houdt hem ook voor den schrijver van:
Nieuwejaarsgeschenken...., vert. uit het Engelsch (Rott. 1795).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel. in Ned.
III, 58 v.
Knipscheer

[Flenderus, Johannes Mauritius]
FLENDERUS (Johannes Mauritius), geb. te Zutfen omstr. 1680, overl. in 1745. Hij
studeerde te Leiden in de godgeleerdheid en was, na eenige jaren legerpredikant
te zijn geweest, predikant te Aalst sedert 1711 en te 's Gravenmoer sedert 1713;
emeritus in 1739. Hij schreef: Hollandt onnaekbaar en onwinbaer.... (Dordr. [1730]);
Gelderland onwinbaer.... (Dordr. 1732).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel. in Ned.
III, 59 v.; Kerkelijk Handboek (1903) Bijl., 111.
Knipscheer

[Flier, Abraham]
FLIER (Abraham), oefenaar van de ‘gereformeerde gemeente onder het kruis‘ te
Woerden, in 1838 aldaar tot ‘leeraar’ verkozen door de gemeente, waarna hij al de
deelen van de evangeliebediening vervulde. Reeds in 1848 woonde hij als rustend
leeraar te 's Gravenmoer; hij is 1858 overleden. Hij was gehuwd met F r a n c y n a
v a n E e r s e l . Hij schreef: Verantwoording tegen de lasteringen van H.P. Scholle
(Zwolle 1838).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel. in Ned.
III, 60.
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Knipscheer

[Flier, Albert van der]
FLIER (Albert v a n d e r ), geb. te Nijkerk in 1835, overl. te 's Hertogenbosch 11
Sept. 1902. Hij studeerde te Utrecht in de godgeleerdheid en werd predikant te
Bunschoten 5 Febr. 1860, te Broek op Langendijk in 1863, te Zwartsluis in 1865, te
Harlingen in 1874, te Lienden in 1887, te 's Hertogenbosch in 1888. Hij promoveerde
op De Joanne Coccejo antischolastico (Traj. ad Rh. 1859), en schreef voorts Het
Koninkrijk Gods een zuurdeeg, een leerrede (1872).
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Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel. in Ned.
III, 61; Kerkelijk Handboek (1903) Bijl. 140, (1908) Bijl. 108, (1910) Bijl. 154, (1911)
Bijl. 156, (1912) Bijl. 157.
Knipscheer

[Flier, Gerrit Jacobus van der]
FLIER (Gerrit Jacobus v a n d e r ), geb. te Nijkerk 27 Dec. 1841, overl. te 's
Gravenhage 25 Dec. 1909. Zijn ouders waren A l b e r t u s v a n d e r F l i e r en
P e t r o n e l l a J a c o b a d e H o e s t . Hij studeerde in de godgeleerdheid te Utrecht
en promoveerde op: Historisch-kritisch onderzoek naar de echtheid van Rom. 15
en 16 (Utr. 1866). Hij werd predikant te Eemnes-binnen 6 Jan. 1867, te Heemstede
28 Aug. 1870, te Delft 3 Aug. 1873, te 's Gravenhage 11 Aug. 1878; emeritus 1 Oct.
1909. De hoogste kerkelijke ambten heeft hij bekleed. Sedert 1900 was hij voorzitter
van de Synode der Ned. Herv. Kerk; sedert 1 Jan. 1894 secretaris van de ‘Commissie
tot de zaken der protestantsche kerk in Indië’; in Oct. 1898 deed hij in opdracht van
de synode een reis naar Palestina om de inwijding van de Verlosserskerk te
Jeruzalem bij te wonen. Op 1 Mei 1894 is hij benoemd tot hofprediker en mocht hij
het godsdienstonderwijs en de voorbereiding tot het lidmaatschap van de Ned. Herv.
Kerk leiden van prinses Wilhelmina. Op 26 Oct. 1896 volgde Hare bevestiging tot
lidmate. Daarenboven heeft hij het huwelijk van de Koningin met prins Hendrik
ingezegend op 7 Febr. 1901. Hij was gehuwd met M a r i a t e n B o s c h . Zijn portret
staat in De Schatkamer (1909), blz. 10. De toespraken, bij al de genoemde en ook
bij andere gelegenheden gehouden, zijn in druk verschenen en veelal meermalen
herdrukt. Bovendien schreef hij o.a.: Het Darbisme geschetst.... (Dordr. 1878;
omgewerkte druk 's Gravenh. 1879); Brief aan prof. dr. J.H. Gunning over zijn voorstel
tot kerkreorganisatie.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel. in Ned.
III, 61-64; Kerkelijk Handboek (1907) Bijl. 111, 119, (1908) Bijl. 118, (1910) Bijl. 155.
Knipscheer

[Flinck, Govert]
FLINCK (Govert), beroemd schilder, geb. 25 Jan. 1615 te Cleef, gest. 2 Febr. 1660
te Amsterdam (volgens H o u b r a k e n geb. 25 Dec. 1616, gest. 2 Dec. 1660); was
eerst 1629 tot 1631 met Jacob Backer leerling van Lambert Jacobsz. te Leeuwarden,
vervolgens te Amsterdam 1632-1635 leerling van Rembrandt. Uit zijn eerste huwelijk
(1645) met I n g i t t a T h o v e l i n g (gest. 1651) zijn zoon N i c . A n t o n i e
(1646-1723, eveneens schilder), zijn tweede vrouw (getr. 1656) was S o p h i a v a n
d e r H o e v e n . Flinck's vroegere werken toonen ten duidelijkste den invloed van
Rembrandt, zijn latere, zooals de mode te Amsterdam veranderde, dien van Barth.
v.d. Helst; beide in zoo sterke mate, dat zij veelal nauwelijks van die zijner
voorbeelden te onderscheiden zijn, Tot een krachtigen eigen schildertrant heeft hij
het niet kunnen brengen. Hij bewoog zich uitsluitend op het gebied van portret en
historie. Reeds bij zijn leven stond hij in hoog aanzien, zoodat de regeering der stad
Amsterdam hem de beschildering der burgemeesterskamer en der raadkamer in
het stadhuis opdroeg, zoodat hij drie der voornaamste doelenstukken van zijn tijd
mocht vervaardigen, dat de hoogste en rijkste personen van Amsterdam hun
portretten door hem lieten schilderen, dat de beroemdste dichters van zijn dagen,
als Vondel, Jan Vos, Brandt, zijn lof zongen en dat de eerste graveurs, als Bloteling
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en Houbraken, zijn werk in plaat brachten. Eer en welstand bracht hem zijn korte
werkzaamheid, en een
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rijke verzameling van kunstvoorwerpen getuigde bij zijn vroegen dood van een
welbesteed leven en een voorname gezindheid. Van G. Flinck's schilderijen zijn de
meest beroemde in Amsterdam gebleven: De vier Doelheeren of Overlieden der
Kloveniers (1642), het Corporaalschap van kapitein Albert Bas en lieutenant Lucas
Conyn (1645), het schuttersfeest bij het sluiten van den Vrede van Munster (1648),
Isaac zegent Jacob (1638), de portretten van Amalia van Solms, Vondel, J.J.
Leeuwen Dz., G. Pz. Hulft, alle in het Rijksmuseum; het Gebed van Salonio en
Marcus Curius Dentatus in het Paleis. De vele anderen zijn in de heele wereld
verspreid, de meeste openbare musea (Den Haag, Rotterdam, Berlijn, Dresden,
Weenen, Braunschweig, Frankfurt, St. Petersburg, Antwerpen e.a.) en tal van
particuliere verzamelingen bezitten historiestukken of portretten van zijn hand.
Ook vele teekeningen van hem zijn bewaard gebleven (in Amsterdam, Haarlem,
Londen, Berlijn, Weenen e.a.). De drie schilderijen van G. Flinck in De Dresdener
Galerie heeft Goethe in 1790 aangeteekend als‘gut und warm’, ‘Rembrandtisch
aber weniger Effekt’ en ‘niedlich und artig’ (Weimar-uitgave dl. 47, bl. 380 v.).
Zijn portret komt voor op zijn schilderij ‘Het Schuttersvredefeest’ in het
Rijksmuseum. Zijn portret geschilderd door A. Bloteling, werd gegaveerd door
Bloteling en W. Vaillant. Gegraveerde portretten door A. Bloteling naar P. van Zijll,
door C. Ploos van Amstel naar zijn zelfportret, door W. Vaillant naar Geraers, door
H.E.C. Hess; gelithografeerd door Max Franck en W. Flackenecher in Gall. München
II, 82.
Zie: H o f s t e d e d e G r o o t in T h i e m e B e c k e r 's Künstlerlexikon XII (1916),
waar ook de oudere literatuur en de bronnen zijn vermeld.
Kossmann

[Flockenius, Gerhardus]
FLOCKENIUS (Gerhardus), geb. te Bremen, overl. na 1665, waarschijnlijk de zoon
van Henricus Flockenius (zie dl. IV, kol. 603 v.), die sedert 1633 predikant te Bremen
was tot 1648 en wiens vader ook G e r h a r d heette. Met Ds. A n t o n i u s
H a s e l b r o u c k zond de zuidhollandsche synode te Brielle van Juli 1662 hem uit
als predikant op 's lands oorlogsvloot onder de Ruyter (zie dl. V, kol. 628-632). Ook
den tocht dien de Ruyter op 8 Mei 1664 ondernam naar de Middellandsche Zee
heeft hij meegemaakt tot 1 Aug. 1665. Hij gaf daarvan het reisverhaal in: Journaal
gehouden op 's Landts-schip De Spiegel onder M. de Ruyter (Amst. 1665).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel. in Ned.
III, 64.
Knipscheer

[Florensz, Gerardus]
FLORENSZ (Gerardus), geb. te Gouda 26 Juli 1568, overl. te Antwerpen 22 Maart
1616. Hij studeerde in de rechten te Leiden en te Douai en behaalde er den graad
van licentiaat. Daarna werkte hij twee jaar bij een advocaat in den Haag, om er de
praktijk te leeren. Op acht-en-twintigjarigen(?) leeftijd trad hij den 7den Mei 1598 te
Doornik in de Sociëteit van Jezus en werd na drie jaar tot priester gewijd.
In 1608 kwam hij naar de noordnederlandsche Missie, waar hij een vaste statie
te Alkmaar stichtte, van waar hij Hoorn en vijftien omliggende dorpen verzorgde.
Kleijntjens
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[Flores, Christophorus]
FLORES (Christophorus) of F l o r i s , geb. omstr. 1615, was eerst advocaat te
Leuven, toen hij besloot in de orde van den H. Dominicus te treden. Tegelijk met
zijn broeder P e t r u s ontving hij 21 Sept. 1640 het habijt in het Sint
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Paulusklooster te Antwerpen. Aldaar bekleedde hij het ambt van novicenmeester.
1654 werd hij aangesteld als supprior en professor der theologie in het klooster te
Sittard, dal tot convent verheven werd met een prior aan het hoofd. 1659 werd hij
aangesteld om het klooster te Lier als vicaris te besturen. 1664 was hij reeds
werkzaam als missionaris in de statie in het Dorstige-Hartsteegje te Utrecht, waar
ook zijn moeder woonde. Hij bleef tot aan zijn dood 15 Juni 1686 de Katholieken
van Utrecht bijstaan.
Zie: d e J o n g h e , Belgium Dominicanum, 253; Graf- en gedenkschr. v. Antw.
V, 129; Archief aartsbisdom van Utrecht V, 186, IX, 58, 209.
Fruytier

[Focco, Johannes]
FOCCO (Johannes), of F o c c o J o h a n n i s , geb. te Franeker in 1587, overl. aldaar
22 Maart 1650. Hij was predikant te Holwerd reeds vóór 1616 en te Franeker sedert
1619; emeritus in Mei 1642. Hij was twee malen gehuwd, eerst met M a g d a l e n a
W i l h e l m i u s (of:W i l l e m s ),daarnametT y a r d k a G e r b e n s (of:G a r b e n s ).
Zijn zoon was J o h a n n e s P h o c y l i d e s (a b ) H o l w a r d a (diens leven
beschreven in B o e l e s , Frieslands hoogeschool, 175-180), hoogleeraar te Franeker.
Deze naam ‘Phocylides’ leeft ook in de volgende eeuw voort onder de friesche
predikanten (zie R o m e i n , a.w., 589, 610, 641; S.D. v a n V e e n , Aanvullingen
en verbeteringen op dit werk, Leeuw. 1892, 77).
Hij schreef: Conciones solemnes de afflictionibus et liberationibus christianorum
in hocce Belgio.... (Fran. 1643), twee deelen; Proefpraedicatien.... ot het Avondmael
des Heeren (Fran. 1648; 2dr. met portret Leeuw. 1653); Nieuwjaars gift (Fran. 1649);
Conciones miscellaneae, seu diversarum materiarum (Fran. 1650); Predikatien over
het geloof (Fran. 1652).
Er bestaat een portret van hem.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel. in Ned.
III, 76 v.; T.A. R o m e i n , Naamlijst der predikanten.... van Friesl. (Leeuw. 1886),
229, 529, 589, 610, 641; S.D. v a n V e e n , Aanvullingen en verbeteringen op dit
werk (Leeuw. 1892), 26, 77; Kerkelijk Handboek (1911), 151, 159.
Knipscheer

[Fock, Franciscus)]
FOCK (Franciscus), geb. te Loevestein in 1755, overl. te Amsterdam 23 Jan. 1820.
Zijn overgrootvader G e r a r d u s F o c k stierf als predikant te Valburg 30 Nov.
1745; zijn groot vader F r a n c i s c u s F o c k stierf als predikant te Loevestein in
1748; zijn vader P e t r u s F o c k werd emeritus als predikant te Loevestein in 1795.
Hij studeerde te Leiden in de godgeleerdheid en werd predikant te Tricht 6 April
1777, te Asperen 23 Oct. 1785, te Delfshaven 25 Oct. 1789, te Gouda 14 Mei 1797,
te Amsterdam 18 Maart 1798. Op 31 Oct. 1779 is hij gehuwd met A d r i a n a v a n
E v e r d i n g e n (geb. 1 Nov. 1749, overl. 1809). Hij schreef: Verhandeling over de
zachtmoedigheid (Amst. 1802); Verhandeling over de vredelievendheid (Amst. z.j.);
Noach in zijn lotgevallen en karakter beschouwd.... (Amst. 1809), en een voorrede
in de vertaling van E w a l d 's Opvoeding van het menschdom.
Zijn portret is gegraveerd door H.W. Caspari.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenboek van Protest Godgel. in Ned.
III, 77 v.; Kerkelijk Handboek (1903) Bijl. 157 (bis), (1907) Bijl. 103, 109, 117, (1908)
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Bijl. 103; Alphabetische naamlijst van boeken.... (1790-1831), 173 v.; Bibliotheca
theologica et philosophica (Lugd. Bat., Burgersdijk en Niermans 1900), 774.
Knipscheer
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[Fockema, Johannes]
FOCKEMA (Johannes), geb. te Dokkum 12 Mrt. 1745. overl. aldaar 5 Jan. 1820,
was de zoon van D a a m F o c k e m a en W y t s k e S y b r e n s H i g t . Hij was
eigenaar van een zout- en een zeepziederij te Dokkum en werd reeds in 1768 lid
der vroedschap zijner woonplaals en in 1770 burgemeester dier stad. Als zoodanig
werd hij in 1774 een der gecommitteerden van Dokkum naar de Staten van Friesland.
Hij behoorde tot de ijverigste Patriotten en sloot zich aan bij de partij van C.L. van
Beyma (zie dit dl., kol. 94). Hij was een van de weinige hoofden der Patriotten, wien
het niet gelukte, na den omkeer van Sept. 1787 te vluchten en hij was van 18 Oct.
1787 tot 20 Mrt. 1789 te Leeuwarden op het Blokhuis gevangen, werd afgezet als
burgemeester en bij vonnis van het hof van Friesland onbevoegd verklaard om
eenige lands- of stadsbetrekking te bekleeden. Na den omkeer van 1795 werd dit
vonnis 7 Febr. 1795 door de friesche Staten vernietigd. Hij werd toen weder
burgemeester en bleef dat tot 1804, toen hij ontslag nam.
Na het herstel onzer onafhankelijkheid werd hij bij souverein besluit van 29 Aug.
1814 benoemd tot lid der provinciale Staten van Friesland. Bij zijn periodieke aftreding
als zoodanig met ingang van 1 Juli 1819 verzocht hij, niet meer in aanmerking te
komen.
Hij huwde 15 Juli 1770 T r i j n t j e E e l k e s v a n K l e f f e n s , bij wie hij, behalve
een zoon, die enkele dagen en een dochter, die 20 jaren oud werd, 5 zonen had.
De oudste zoon was Mr. D. Fockema (dl. IV, kol. 606).
Ramaer

[Fockens, Herman Frederik Theodorus]
FOCKENS (Herman Frederik Theodorus), geb. te Windeweer (Gr.) 21 Dec. 1794,
overl. te Amersfoort 17 April 1868. Hij studeerde te Groningen in de godgeleerdheid
en werd predikant te Goëngarijp 10 Maart 1816, te Hellum 9 Febr. 1817, te Twijzel
13 Dec. 1818; emeritus 1 Juni 1867. Hij was gehuwd met C h r i s t i n a E l i z a b e t h
H o o g l a n d t . Hij schreef in Jaarboeken voor wetenschappelijke theologie (1851),
603 vv. een Proeve van verbeterde overzetting des O.V. en ondernam daarna een
Vertaling van de historische boeken des Ouden Testaments I (Fran. 1853) II (Fran.
1855). Voorts vervolgde hij van der Palm's Salomo (zie dl. V,kol. 430-433) in:
Salomo's Spreuken (c. 25-29) in vertoogen twee deelen (Leid. 1842 en 1844).
Daarenboven verscheen: Vertoogen, schetsen en tafereelen.... (Gron. 1843); J.H.
van der Palm als Bijbeluitlegger, redenaar en schrijver gekenschetst (Leyd. 1841);
Job in zijn dichtspreuken (Gron. 1830); Verhandeling over Rom. 7 ('s Gravenh.
1833) opgenomen in Verhandelingen van het Haagsch genootschap; Commentatio
de Jobeïde (Zutphen 1836); Vijf en twintig jaren.... (Sneek 1843); Pulchra Jobeidis
loca (Amst. 1844); De dichterlijke boeken des O.V. vertaald.... l (Job) (Leeuw. 1845);
De Heilige Schrift des O.V. volgens Jezus en Zijn apostelen (Amst. 1848); Academia
Groningana.... (Fran. 1850); Het Godgeleerde Groningen van vroegere en latere
dagen in Nieuwe Jaarboeken voor wetensch. theologie (1863), 367-427. Het werk
van zijn zusters De nagedachtenis van Lucas Fockens (zie dl. I, kol. 867) voorzag
hij van een voorrede en hielp hij mee uitgeven. Op 24 Mei 1850 benoemde de
academische senaat to Groningen hem tot doctor honoris causa.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel. in Ned.
III, 78-80; Kerkelijk Handboek (1911) Bijl. 153, 188, (1914), 153; Academia
Groningan? MDCXIV-
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MCMXIV (Gron. 1914), 1, aant. 1 enz.; W. Jl A. J o n c k b l o e t , Gedenkboek der
hoogeschoo te Groningen (Gron. 1864), 212, aant. 1.
Knipscheer

[Fockens, Johannes]
FOCKENS (Johannes), geb. te Groningen, overl. te Ransdorp 6 Mei 1771. Hij
studeerde te Groningen en werd predikant te Ransdorp 9 Nov. 1749. Hij was gehuwd
met een dochter van F. G e s n e r . Hij schreef: Oorzaken der aarde- en
waterbewegingen (Amst. 1756). Zijn natuurkundige beschouwingen in dit werk
drongen Mr. J.F. D r i j f h o u t tot tegenspraak opgenomen in de Verhandelingen
van de Holl. maatsch. der wetenschappen (VII). Fockens gaf daartegen uit:
Beschrijving van een nieuwen en drijvenden hevel.... en Verdediging over de naaste
natuurkundige oorzaak der aardeen waterbewegingen.... Ook gaf hij uit een lijkrede
op Ds. H e r m a n n u s G e n e t , overl. te Amsterdam met den titel: Jesus de Messias,
geopenbaard in de opwekking van den jongeling te Naïn... (Amst. 1763).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenboek van Protest Godgel. in Ned.
III, 80 v.; Kerkelijk Handboek (1908) Bijl. 102, 140; V e e r i s e n d e P a a u w ,
Vernieuwt kerkelijk Alphabeth (Enkh. 1750), 340, 351; R. A r r e n b e r g , Naamreg.
van Nederd. boeken tot 1787, 176.
Knipscheer

[Fodinaeus, Leonardus]
FODINAEUS (Leonardus), geb. te Delft in 1605, overl. aldaar 16 April 1647. Hij
werd in 1631 predikant te Wormer, 23 Mei 1632 te Delft. Andries Pietersz. van der
Linden, luthersch predikant te Delft (zie art. in dit deel) had als verweerschrift tegen
aanvallen van gereformeerde zijde geschreven: Harmonia Lutheri et Lutheranorum
(1635) en in 1644 laten herdrukken. Fodinaeus schreef daarna: Van de wille Godes
(Maessluys 1646). Nog is van hem een vers vóór het werk van I. J u n i u s ,
Antapologia sive Animadversiones in XVI priora capita apologiae remonstrantium
(Dellt 1640).
Zijn portret werd gegraveerd door C. van Queborn naar A. Palamedesz.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel. in Ned.
III, 83; J. L o o s j e s , Naamlijst van predikanten.... der luth. kerk in Nederl. ('s
Gravenh. 1925), 167; V e e r i s e n d e P a a u w , Vern. kerkelijk alphabeth (Enkh.
1750), 72, 280; Bibliotheca theologica et philosophica (Lugd. Bat., Burgersdijk en
Niermans, 1900), 774; Kerkelijk Handboek (1907) Bijl. 110, (1908) Bijl. 151.
Knipscheer

[Fokkens, Melchior]
FOKKENS (Melchior) was een Amsterdammer, van wiens levensomstandigheden
weinig bekend is. In zijn tijd was hij vooral bekend als kluchtspeldichter, die aardige
toonceltjes in den volkstoon kon schrijven: Dronkken Hansje (1657), waarin een
scharenslijper de rol van heer wordt opgedrongen; De verliefde Grijsert (1659),
waarin een verliefd oud man wordt bespot; De Italiaansche Schoorsteenveger (1662),
dat geïnspireerd schijnt door Molière's Les précieuses ridicules. Maar duurzaam is
Fokkens bekend gebleven door zijn Beschrijvinge der wijdt-vermaarde koopstadt
Amstelredam.... Den tweeden druck.... vermeerdert.... met.... nieuwe figuren
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(Amsterdam 1662, 12 ; of dit wel de tweede druk is, is niet geheel zeker; 3e dr.
o

Amsterdam, 1663, 12 ). Het werk van Fokkens is als beschrijving van Amsterdam
in de dagen van de Witt nog altijd van groote waarde; het zuiver historische gedeelte
is natuurlijk reeds lang verouderd.
Zie: N i j h o f f , Bibliographie van Nederlandsche plaatsbeschrijvingen, in voce;
te Win-

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 8

554
k e l , Ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde II, 505 vlg.; W o r p ,
Geschiedenis van den Amsterdamschen schouwburg, 82.
Brugmans

[Fokker, Anthony]
FOKKER (Anthony), geb. te Middelburg 28 Oct. 1753, overl. aldaar 24 Aug. 1820,
was de oudste zoon van A b r a h a m F o k k e r en J o h a n n a B a r t r a m y . Hij
ging in de zaken zijns vaders en was gelijk zijn familieleden een warm Patriot. Hij
was in den franschen tijd lid van den municipalen raad van Middelburg.
Hij huwde 23 Sept. 1777 A d r i a n a S a n d e r s e , geb. 28 Jan. 1755, overl. 15
Juni 1823. Zij hadden 2 zonen en 2 dochters. Een der zonen was Mr. J.P. Fokker
(dl. I, kol. 868).
Ramaer

[Folie, Jacob Francis Philip]
FOLIE (Jacob Francis Philip), geb. te Venlo 11 Dec. 1833, overl. te Luik in Januari
1905, zoon van A n s e l m e F r a n ç o i s J o s e p h F., kapitein-commandant van
het derde bataillon artillerie in garnizoen te Venlo, en van J u l i e C a t h a r i n a
R e n n e t t e . Hij werd hoogleeraar aan de universiteit te Luik en directeur van het
observatorium te Brussel. Van hem verschenen verschillende werken op
natuurkundig gebied, o.a. Le commencement de la fin du monde d'après la théorie
mécanique de la chaleur (1873). Ook leverde hij vele opstellen in het Bulletin de
l'Académie royale.
Zie: Burgerlijke stand te Venlo; J a n V e r z i j l , Genealogie Rennette; H e n r i
H . H . U y t t e n b r o e c k , Nieuwe straatnamen in Nieuwe Venlosche Courant (Maart
1915).
Verzijl

[Folkers, Franciscus Fredericus]
FOLKERS (Franciscus Fredericus), geb. te Koevorden 25 Juli 1696, overl. te
Groningen 1 Sept. 1768. Zijn ouders waren A l b e r t F o l k e r s e n L u b b e r t a
A n n a M i c h o r i u s . Hij studeerde te Groningen en werd predikant te Noordlaren
19 Jan. 1721, te Groningen 25 Jan. 1728. Hij schreef: Antwoord van Charles
Drelincourt op den brief, geschreven door prince Ernest, landgrave van Hessen aan
de vijf bedienaren des goddelijken Woords van Parijs...., vert. door H. D u l l a r t ....
(2de dr. Gron. 1754).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel. in Ned.
III, 83; Kerkelijk Handboek (1914) Bijl. 151, 162.
Knipscheer

[Folleville, Jan Joseph Christoffel]
FOLLEVILLE (Jan Joseph Christoffel, genaamd Louis baron d e ); geb. te Dusseldorf
in 1737, overl. te Venray 22 Juli 1816, zoon van E r n e s t H e n d r i k en T h e r e s i a
gravin v a n S c h e l l a r t - O b b e n d o r f ; hij noemde zich grondheer der
vrijhoerlijkheid Oirloo (was persona aldaar sedert 1752), heer van Breitenhaupt en
Nehm, capitularis van het hoogadellijk riddersticht Wimphen en proost van het
keizerlijke vrijcollegiaal sticht van St. Adalbert te Aken, dat in 1802 werd opgeheven.
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Hij vestigde zich toen te Venray, was aldaar lid van de Ceciliabroederschap voor
geestelijken, maakte fondaties te Oirloo, Maashees en Geysteren. Over zijn
testament ontstonden vele verwikkelingen, daar hij meer getesteerd en gelegateerd
had, dan hij werkelijk bezat.
Zie: Maasgouw (1885), 1121-23, (1909), 19.
Verzijl

[Folmer, Herman]
FOLMER (Herman), overl. te Middelstum 2 Oct. 1860. Hij werd predikant te Jukwerd
20 April 1834, te Middelstum 16 Juni 1834. Hij schreef: Proeve eener algemeen
geldende voorstelling van het verband tusschen het lijden en sterven van Christus
en de vergeving der zonden (Gron. 1834); Doorloopende aanteekeningen op de
vier Evangeliën...
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voor ongeleerden en jongelieden, bewerkt door H.F. (Gron. 1842); Het geloof in
Jezus Christus (Gron. 1843).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel. in Ned.
III, 85 v.; Kerkelijk Handboek (1914) Bijl. 155, 159; Alphabet. naamlijst van boeken....
1833-1858 (Amst. 1858), 4, 208.
Knipscheer

[Folmer, Lucretius Bernard]
FOLMER (Lucretius Bernard), geb. te Dwingeloo 5 Dec. 1771, overl. te Bonda
(O.-Friesland) 12 April 1825. Zijn vader was Henricus Johannes Folmer (zie dl. VII,
kol. 436, en Bibliotheca theol. et philos., Lugd. Bat., Burgersdijk en Niermans 1900,
774). Hij studeerde te Utrecht en werd predikant te Bierum 28 Juli 1793, te Bonda
2 Juli 1809. Van hem verschenen twee verhandelingen, met goud bekroond door
het Haagsch Genootschap en opgenomen in de Werken: Over de eigenlijk genoemde
voorspellingen des O.V. die regtstreeks op onzen Heer Jezus Christus zien (1804)
en Over de kindschheid des menschdoms in de eerste tijden der wereld (1807).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel. in Ned.
III, 86; Kerkelijk Handboek (1914) Bijl. 147.
Knipscheer

[Folperda, Duco]
FOLPERDA (Duco), geb. te Harlingen in 1704, overl. te Leeuwarden 20 Juni 1782.
Hij studeerde te Franeker in de godgeleerdheid en werd predikant te Birdaard 19
Sept. 1734, te Hempens en Teerns 20 Sept. 1744; emeritus Juni 1781. Hij was 15
Juli 1736 gehuwd met E l i z a b e t h S i c c a m a , dochter van A b e l S i c c a m a ,
predikant te Leeuwarden; zij overleed 8 Nov. 1780. Hij schreef: Christus de adem
onzer neusen (Leeuw. 1750); Antwoord op het bericht van C. Blom...; Nodig berigt
ter waarschouwinge. Ook gaf hij een werk uit van H e n r i c u s S i c c a m a , predikant
te Leeuwarden: De zuivere en veilige geloofsweg.... twee deelen (Leeuw. 1753; 2e
dr. 1769), en verschenen van hem eenige gedichten.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel. in Ned.
III, 86 v.; Kerkelijk Handboek (1911) Bijl., 143, 157, 165.
Knipscheer

[Fonhoff, Aarnout]
FONHOFF (Aarnout), geb. te Amsterdam in Maart 1780, overl. te Waarder 6 Juni
1850. Hij studeerde te Amsterdam en te Utrecht in de godgeleerdheid, werd predikant
te Westwoud 17 Nov. 1805, te Ransdorp 30 April 1809, te Hedel 3 Mei 1818, te
Waarder 3 Juni 1821, te Ierseke 3 Juli 1825, te Noorden 5 April 1829; emeritus 20
Jan. 1846. Hij schreef: Het Kerstfeest of leerredenen over 's Heilands menschwording
(Goes 1824).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel. in Ned.
III, 87 v.; Kerkelijk Handboek (1903) Bijl. 132, (1907) Bijl. 141, (1908) Bijl. 140, 149,
(1909) Bijl. 152, 154.
Knipscheer

[Fonseca, Antonio Lopez Suasso Diaz de]
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FONSECA (Antonio L o p e z S u a s s o D i a z d e ) werd den 1. April 1776 te
Amsterdam uit een portugeesch-israëlietisch geslacht geboren. Hij ging na de
revolutie in engelschen dienst en kwam als zoodanig in West-Indië. Na de
omwenteling van 1813 kwam hij in Nederland terug en woonde geruimen tijd in den
Haag. Den 12. October 1857 is hij hoogbejaard in Mechelen gestorven. Van zijn
militaire loopbaan spreken zijn Treatise on the British drill and exercise (London z.j.,
o

o

8 ) en zijn The theory of the infantry movements (London 1825-26, 3 dln., 8 ., m.
o

o

o

atlas, 4 .; 2e dr., aldaar 1846, 8 , m. atlas, 4 ). Ook schreef hij een roman: La canne
magique ou le libéralisme dévoilé. Roman politique (la Haye 1831). Daaruit blijkt
reeds, dat hij zich in dezen tijd met de politiek bezig hield
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en wel in anti-liberalen geest. Dat blijkt ten overvloede uit zijn: Observations sur la
loi fondamentale pour montrer son excellence et les changements dont elle parait
susceptible (la Haye 1833) en vooral uit zijn La politique dégagée des illusions
libérales (la Haye 1838, 2 dln.). Van een tijdschrift, door hem in dezen geest
uitgegeven: Le tocsin (Amsterdam 1829-1832), verschenen slechts drie stukken.
Maar het meest bekend is Fonseca gebleven door zijn beschrijving van den Haag:
La Haye, par un habitant (la Haye 1853, 2 dln.), waarin oud en nieuw den Haag op
te waardeeren wijze worden beschreven: even voor zijn dood liet hij nog uitgaan:
Additions, changements et remarques op zijn beschrijving van den Haag (la Haye
1857). Fonseca was een veel bereisd en veel belezen man, wien het evenwel aan
systematische methode ontbrak.
Zie: Alg. Konst- en Letterbode (1857), 336, 371; K n u t t e l , Catalogus van de
pamfletten-verzameling, berustende in de Kon. Bibliotheek, no. 26626.
Brugmans

[Fontaine, Jacques Philippe]
FONTAINE (Jacques Philippe), geb. te Cassel 19 April 1712, overl. te Rotterdam
19/20 Juni 1798. Zijn vader, A b r a h a m F o n t a i n e , was fransch predikant te
Cassel. Hij werd waalsch predikant te den Briel 30 Sept. 1736; emeritus 18 Maart
1774. Hij vestigde zich te Rotterdam. Hij huwde met M a r i a n n e C e r t o n , geb.
te Dordrecht 13 Maart 1705, begraven te den Briel 20 Nov. 1773. Het gemeente
archief te den Briel bewaart in handschrift van hem: Mémoire instructif touchant la
fondation de l' Eglise wallonne de la Brille (1772), goeddeels overgenomen door H.
d e J a g e r in De Navorscher (1879), 124-133.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel. in Ned.
III, 88 v.
Knipscheer

[Fontein, Pieter]
FONTEIN (Pieter), geb. te Harlingen in 1708, overl. te Amsterdam 8 Aug. 1788. Hij
studeerde voor het doopsgezind leeraarsambt te Leiden en te Amsterdam, werd
predikant te Rotterdam in 1732 en te Amsterdam (bij de Lamisten) in 1739; emeritus
1748. Hij was in 1736 gehuwd met J o z i n a S t o l (overl. 1746), en met S a r a
A l i d a V e r m a n d e in 1748. Het meest is hij bekend om zijn nalatenschap aan
de bibliotheek der Vereenigde doopsgezinde gemeente te Amsterdam in 1789. In
de inleiding van zijn catalogus van deze bibliotheek (Amst. 1854) schrijft S. M u l l e r :
‘De nalatenschap van Fontein (is) de type eener oud-hollandsche boekerij, door
fraaiheid van exemplaren, waarvan zeer vele op groot papier, evenals door keurigheid
van banden uit muntend... Wie met de geschiedenis van de studie der oude letteren
in ons land bekend is, weet dat deze man in de school van Hemsterhuis’ (zie dl. VII,
kol. 549-553) ‘gevormd wegens zijne geleerdheid en oordeelkunde onder de
philologen van zijnen tijd in hooge achting stond en met de beroemdste hunner
zoowel binnen- als buitenslands briefwisseling hield.... Ook de bibliotheek door hem
nagelaten mag een gedenkstuk heeten van zorgvuldigheid en keurigheid.... De
derde afdeeling van dezen catalogus doet zien dat zij rijk is in eerste en zeldzame
drukken die zelfs op groote boekerijen dikwijls vruchteloos gezocht worden.’ Prof.
G. Hesselink (zie dl. III, kol. 582) heeft den eersten catalogus van deze bibliotheek
samengesteld in 1793. Later is het besluit genomen om de eigenlijke kern der
nalatenschap van Fontein, de philologie, als een gesloten geheel aan te merken.
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dat als een afzonderlijke afdeeling niet verder zou worden vermeerderd. Bij zijn
bibliotheek schonk
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hij nog ƒ 4000 om ontbrekende werken te koopen. Hij was lid van de Maatschappij
der nederlandsche letterkunde en van het amsterdamsch gezelschap Libertate et
concordia. F. L e n t f r i n c k schreef: Ter gedachtenisse van.... Pieter Fontein,
oudleeraar in de mennonite gemeente der stad Amsterdam, aldaar overleden 8
Aug. 1788 (Amst. z.j.).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel. in Ned.
III, 94-96; [S. M u l l e r ], Catalogus v. Doopsgez. geschr... (Amsterd. 1854); Catalogus
der werken over de Doopsgez..... in de bibl. der ver. dpsgez. gem. te Amsterdam
(Amst. 1919), 1, 238; hetz. (Amst. 1885) I, Inleiding; II (Amst. 1888), Inleiding en
blz. 1, 109.
Knipscheer

[Forcade, Barthelemy]
FORCADE (B a r t h e l e m y ), geb. te Leiden 1685, begr. 29 Dec. 1719, werd 17
Sept. 1699 op 15-jarigen leeftijd, en 6 Mei 1705 opnieuw als student te Leiden
ingeschreven. 16 Sept. 1709 werd hij als tweede predikant bij de Waalsche gemeente
te Dordrecht beroepen op een salaris van ƒ 700. Hij trouwde 28 Oct. 1710 te
Dordrecht met S u z a n n a A r l e b o u t , die reeds 16 Juli 1716 overleed. Uit dit
huwelijk werden geboren: P h i l i p p e (9 Oct. 1713) en G i l b e r t (3 Juli 1715). Eén
dezer kinderen is reeds 21 Juli 1716 overleden.
van Dalen

[Forestier, André]
FORESTIER (André), geb. te Montpellier in 1647; datum en plaats van overlijden
zijn niet bekend. Hij studeerde te Leiden in de godgeleerdheid en werd in 1671
aangesteld tot waalsch proponent. In 1674 was hij veldprediker en 8 Aug. 1675 is
hij aangesteld als geestelijke bij de hollandsche ambassade te Constantinopel.
Wegens een geschil met den resident aldaar is hij 17 Nov. 1676 afgezet. Op 19
Sept. 1680 werd hij benoemd tot predikant bij de hollandsche ambassade te
Versailles; ook daar is hij ontslagen. In 1687 ging hij over tot de roomsch-katholieke
kerk. Daarna schreef hij: Apologie pour les Réunis. Les justes raisons que les
protestans de France ont euës de se réünir à l'Eglise romaine sous le regne de
Louis le Grand (Paris 1687).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel. in Ned.
III, 96.
Knipscheer

[Foro, Theodorus a]
FORO (Theodorus a) of v a n d e r M a r k t , geb. te Zundert, norbertijn der abdij
Sint Michiel, overleed te Antwerpen 21 Oct. 1658, oud 64 jaar, 43 jaar geprofest in
de orde, en 39 jaar priester. Hij was gedurende een tijd onderpastoor te Etten en
daarna pastoor te Reeth (1629-1654). In Taxandria IX, 312 wordt hij verkeerd a
Toro genoemd. Ter gedachtenis van een Theodorus a Foro en zijn echtgenoote
M a r i a C a t h . O t s werd 1732 in de St.-Michielskerk een grafzerk door de familie
vernieuwd.
Zie: Graf- en gedenkschr. Antw. IV, 89, 156; J.B. S t o c k m a n s , Gesch. der gem.
Mortsel (Antw. 1882), 449.
Fruytier
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[Fortmeijer, Jan Hendrik]
FORTMEIJER (Jan Hendrik), geb. te Leiden 2 Juni 1747, overl. te Amsterdam 27
April 1812. Hij studeerde in de godgeleerdheid te Leiden, te Amsterdam en te
Göttingen, werd luthersch predikant te Zierikzee 24 Maart 1776, te Zutfen 8 Maart
1778, te Utrecht 25 Juli 1779, te Amsterdam 15 Mei 1791. Te Göttingen verdedigde
hij drie proefschriften, n.l.: Dissertatio de decretis praedestinationis et reprobationis,
ex rationis judicio, non ex absolutis sed hypotheticis, en over de leer der voldoening:
Excercitatio theologica de satisfactione pro omnibus hominum peccatis a Christo
praestita (Göttingen z.j.). Te Amster-
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dam hield hij een gelegenheidspreek (250-jarig feest van de overhandiging der
augsburgsche confessie): Het regt gebruik van de leer van Christus en van het
godsdienstig gezang (Utr. 1780) en een Lijkrede op J.A. Veltgen (Utr. 1781). Nog
schreef hij: Aanteekening op J.D. Michaëlis' overeenstemming van de H.S. met de
gezonde reden en de leerstukken der H.S. aangaande zonde en genoegdoening
(Utr. 1785). Bij zijn intrede te Amsterdam gaf een ontevredene uit de Luthersche
gemeente, die gedeeltelijk den rechtzinnigen predikant I. Scholten (zie art.) had
begeerd, het anonyme vlugschrift uit: Aan mijn luthersche medebroeder en bij
gelegenheid van het beroepen van.... H. Fortmeijer, en een ander: Gedachten van
een onpartijdige en eendracht minnende christen bij de intrede van den zo schandelijk
als verregaande belasterde Christenvriend, den heere Fortmeijer. Ds. I. Scholten
is daarna 31 Aug. 1791 predikant geworden van de pas opgerichte
Hersteld-Evangelisch luthersche kerk.
Zijn portret werd gegraveerd door J. Wijsman, C. Bogerts op een verzamelblad;
in zwarte kunst door F.C. Bierweiler.
Zie: J. L o o s j e s , Naamlijst van predikanten.... der luth. kerk in Ned. ('s Gravenh.
1925), 85; d e z e l f d e , Gesch. der luth. kerk in de Ned. ('s Gravenh. 1921), 203 v.;
d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel. in Ned. III, 98.
Knipscheer

[Fortmeijer, Johannes Gottfried Ernestus Pupke]
FORTMEIJER (Johannes Gottfried Ernestus Pupke), geb. te Utrecht 25 Dec. 1786,
overl. te Rotterdam 28 Sept. 1849. Hij studeerde in de godgeleerdheid te Amsterdam,
te Utrecht en te Göttingen, en was een zoon van Jan Hendrik Fortmeijer (die
voorgaat). Luthersch predikant werd hij te Monnikendam in 1811, te Dordrecht 4
Aug. 1814, te Rotterdam 23 Aug. 1818. J.C. Schultz Jacobi hield een lijkrede op
hem, die verschenen is: Voorstelling van den dood onder het beeld van den slaap
(Rott. 1849). Slechts één geschrift heeft hij uitgegeven: Redevoering op de 8ste
Algemeene vergadering der rotterdamsche afdeeling van het Ned. Bijbelgenootschap
(Rott. 1830). Overigens is op zijn verlangen al zijn nagelaten arbeid vernietigd. Ook
was hij lid van de redactie van het geneeskundig tijdschrift Hippocrates. Hij was
gehuwd met J a c o b a J o s i n a A d e l h e i d Z i m m e r m a n .
Er is een portret van hem.
Zie: J. L o o s j e s , Naamlijst der predikanten.... van de luth. kerk in Ned. ('s
Gravenh. 1925), 85 v.
Knipscheer

[Fosse, Alexandre François Ghislain burggraaf van der]
FOSSE (Alexandre François Ghislain burggraaf v a n d e r ), geb. te Mechelen 20
Mei 1769, overl. aldaar 28 Febr. 1840, was de oudste zoon van J e a n B a p t i s t e
N i c o l a s v a n d e r F o s s e en C a t h é r i n e H y a c i n t h e G h i s l a i n e d e
R e s p o n i . Hij ging, na te Leuven gestudeerd en het diploma van licentiaat
verkregen te hebben, in de rechterlijke macht, en werd bij de hervorming der hooge
gerechtshoven, die te 's Gravenhage, Brussel en Luik gesticht (in de beide eerste
steden bestendigd) werden, in 1815 benoemd tot advocaat-generaal bij dat te
Brussel, en toen het proces tegen den bisschop van Gent de Broglie aanhangig
gemaakt werd, de procureur-generaal bij dat hof Daniels niet tegen dezen prelaat
wilde optreden en zijn ontslag nam, in 1817 in diens plaats tot procureur-generaal.
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Koning Willem I, die gaarne Noordnederlanders in het Zuiden en omgekeerd
plaatste, in de hoop er toe bij te dragen, dat de bevolkingen beter met elkander
bekend en daardoor bevriend zouden geraken, benoemde van der Fosse bij besluit
van
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13 Juli 1826 met ingang van 12 Aug. d.a.v. tot gouverneur van Noord-Brabant.
Mannen als hij, die arbeiden gewoon waren, waren voor zulke betrekkingen
geschikter dan vele der in 1815 aangestelden uit de oude magistraatsfamilies. Mr.
A.J. van Doorn, gouverneur van Zeeland, werd, om het evenwicht te bewaren,
tegelijk gouverneur van Oost-Vlaanderen.
Intusschen was het van der Fosse aangenaam, dat de Koning hem zelf 4 Febr.
1830 met ingang van 17 d.a.v. tot gouverneur van de provincie zijner geboorte,
Antwerpen, benoemde.
Na den opstand nam hij ontslag en vestigde hij zich in zijn geboortestad. Hij is
verder niet in eenig openbaar ambt opgetreden.
Hij huwde M a r i e E u g é n i e d' A f f a y t a d i d e G h i s t e l l e s , geb. 10 Mei
1771, overl. 20 Juli 1846, bij wie hij een op den leeftijd van 12 jaren gestorven zoon
en 5 dochters had.
Ramaer

[Fosse, Hyacinthe Charles Guillaume Ghislain burggraaf van der]
FOSSE (Hyacinthe Charles Guillaume Ghislain burggraaf v a n d e r ), geb. te
Mechelen 2 Oct. 1770, overl. te Aken 18 Sept. 1834, was een jongere broeder van
den vorige. Na zijn studiën voltooid te hebben, werd hij belastingambtenaar onder
het fransche bewind bij de droits réunis. In 1815 werd hij door Willem I benoemd
tot directeur der registratie en domeinen. Dezelfde reden, die den Koning ertoe
bracht, zijn broeder gouverneur te maken, was oorzaak, dat hij 23 Juli 1817 tot
burgemeester van Brussel benoemd werd. Op 20 Juni 1825 werd hij lid van den
Raad van State en administrateur der directe belastingen, in- en uitgaande rechten
en accijnzen. Eindelijk volgde op 3 Aug. 1828 zijn benoeming tot gouverneur van
Zuid-Brabant.
Hij verschool zich tijdens den opstand te Brussel op 25 Aug. 1830 bij den concierge
van het stadhuis. Verder is hij niet meer in het openbaar opgetreden, maar vestigde
hij zich te Aken.
Hij huwde achtereen volgens een jonkvrouw v a n K e r p e n , daarna jkvr.
E l i s a b e t h A l e x a n d r i n e E u g é n i e G h i s l a i n e d e B e u g h e m en ten
slotte op 15 Sept. 1817 jkvr. L é o p o l d i n e V i c t o i r e E m m a n u e l l e M a r i e
G o u b a u , geb. 2 Febr. 1791, overl. 13 Aug. 1841. Bij de tweede vrouw had hij een
dochter.
Ramaer

[Fournier, Jacques]
FOURNIER (Jacques), geb. in de Zuidelijke Nederlanden. Van zijn vroegeren
levensloop is niets bekend, zijn naam wordt het eerst genoemd in December 1570,
toen hij in Wezel bezig was troepen voor den graaf van der Marck bijeen te brengen.
Hij bleef meestal in het gevolg van Lumey; begin Juli 1571 is hij met deze in Wezel
en Emden, op bevel van de stadsregeering moet Lumey Emden spoedig verlaten.
In najaar 1571 is Jacques Fournier luitenant op de vloot der Watergeuzen; hij was
waarschijnlijk 1 April 1572 bij de inneming van den Briel. Verder wordt zijn naam
niet meer genoemd.
Zie over hem: A l t m e y e r , Gueux de Mer, 75, 77; v a n V l o t e n , Nederl.
Volksopstand (1858) I, 184; F r a n z , Ostfriesland und die Niederlande, 210; v a n
G r o n i n g e n , Gesch. der Watergeuzen, 281.
Vogels
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[Franciscus]
FRANCISCUS, wijbisschop van Luik, genaamd C h a i l l e t , behoorde tot de orde
der minderbroeders. Hij was gardiaan te Verdun, toen hij verheven werd tot bisschop
met den titel van Chalcedonië, Calcedonensis, 17 Mei 1504. Hij ont ving van den
Paus de toestemming om op te treden als wijbisschop in het bisdom Luik en om
een testament te maken. Hij overleed 1525 en werd te Verdun begraven, waar hij
ook als wijbisschop werkzaam was geweest.
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Talrijke wijdingsakten van dezen bisschop vindt men opgeteekend door D o m .
B e r l i è r e , Revue Bénédictine XXX (1913), 79-82. Eenige daarvan betreffen het
gedeelte van ons land, dat tot het bisdom Luik behoorde. De rekeningen der stad
's Hertogenbosch vermelden het bezoek van den wijbisschop aan de stad 1506 en
1507. 18 Juni 1508 wijdde hij de kerk te Eysden en diende het H. Vormsel toe.
Omdat het volk de orde niet wilde bewaren, ging de bisschop heen, niettegenstaande
de bedreigingen van hem zelfs te zullen dooden. 18 Oct. 1510 wijdde hij de kerk
van het nonnenklooster Nazareth te Waalwijk, volgens S c h u t j e s en Graf- en
Gedenkschr. van Antw. IV, blz. CXXXIX. Doch in de aanteekening aldaar blz. 452
achter het necroloog, schrijft men dat de eerste steen der kerk werd gelegd 9. April
1510, dat de eerste mis erin werd gezongen 1 Mei 1518 en ze gewijd werd 10 Aug.
1537.
Zie: R.A. v a n Z u y l e n , Inventaris arch. der stad 's Hertogenbosch (den Bosch
1863) I, 120; S c h u t j e s , Gesch. bisdom 's Hertogenbosch V, 881; E u b e l ,
Hierarchia Catholica III, 141, 307.
Fruytier

[Franck, Paul]
FRANCK (Paul), geb. te Maastricht in 1721, overl. te Zutfen 26 Maart 1787. Hij
studeerde in de godgeleerdheid te Groningen en te Leiden en werd waalsch predikant
te Zutfen 30 Juni 1748. Meermalen was hij voorzitter of secretaris van de waalsche
synode. In Verhandelingen van de Holl. Maatsch. der wetenschappen IX, 1ste stuk,
is zijn met zilver bekroond antwoord opgenomen op de prijsvraag: ‘Is het geoorloofd
in onzen handel en wandel met de onkunde van onze medemenschen ons voordeel
te doen? en zoo jaa, in welke gevallen en hoe verre?’
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel. in Ned.
III, 101.
Knipscheer

[Francken, Michael]
FRANCKEN (Michael), dominicaan van het klooster St. Paulus te Antwerpen,
overleed aldaar 28 Oct. 1792, nadat hij een tijd als prior aan het hoofd had gestaan
van zijn klooster. Hij komt 8 Jan. 1765 voor als kapelaan in de statie der Dominicanen
te Utrecht in de Dorstig-Hartsteeg (Archief Utr. V, 202). In de lijst der missionarissen
der utrechtsche dominicanen (aldaar 211) wordt hij niet genoemd. De statie ging
ten gevolge der plakkaten 1774 voor de orde verloren. In de Nomina defunctorum
van St.-Paulusklooster te Antwerpen (Graf- en Gedenkschriften V, 133) wordt hij
genoemd ‘quondam Trajecti ad Rhenum missionarius apostolicus’.
Fruytier

[Franckenberg, Johannes Henricus graaf van]
FRANCKENBERG (Johannes Henricus graaf v a n ), baron van Schellendorff, geb.
te GrossGlogau in Silezië, bisdom Breslau, 18 Sept. 1726, tweede zoon van O t t o
V e n a n t i u s en van gravin F r a n c i s c a d e K ü h n b e r g , aartsbisschop-kardinaal
van Mechelen, overleed te Breda 11 Juni 1804. Bij zijn doop was de aartsbisschop
van Praag, Ferdinand Kühnberg peter. In het college der paters Jezuïeten zijner
geboortestad trof hij uitmuntende leermeesters, die reeds spoedig zijn neiging tot
den geestelijken stand opmerkten. Toen hij in Breslau de filosofie studeerde, ontving
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hij de mindere orden en een kanunnikdij in de kathedraal, 1743. 1745-50 voltooide
hij in het duitsch college te Rome zijn theologische studie met zijn priesterwijding
10 Aug. 1749 en met het behalen van den doctorsgraad in filosofie, theologie en
kerkelijk recht. Hij had zijn stellingen Theses ex Dissertatione canonica de clericorum
residentia excerptas opgedragen aan paus Benedictus XIV, die hem in een audiëntie
prees om den schitterenden uitslag. Terwijl zijn oudere broe-
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der F r a n s in de orde der Jezuïeten trad, was hij in Oostenrijk werkzaam als
coadjutor van den apostolischen vicaris te Goritz, 1754. Zijn vader was 1740, toen
Silezië door Frederik II van Pruisen werd veroverd, met verlies van zijn fortuin trouw
aan Oostenrijk en Maria Theresia gebleven. Deze schatte dit offer zeer hoog. Zij
had dan ook den veelbelovenden zoon tot coadjutor benoemd. 1755 werd J.H.v.
Franckenberg aangesteld door den aartsbisschop van Praag tot deken der collegiale
kerk te Alt-Buntzlau. 1759 kwam de aartsbisschoppelijke zetel van Mechelen open.
Keizerin Maria Theresia had hem reeds voor een bisschoppelijken zetel in Bohemen
bestemd, doch aarzelde niet hem tot dezen zetel te benoemen, 12 Mrt. 1759. Paus
Clemens XIII confirmeerde den nieuwen aartsbisschop in het consistorie van 27
Mei. Hij werd 15 Juli gewijd door den aartsbisschop van Weenen in tegenwoordigheid
van keizerin Maria Theresia en haar zoon Josef. 27 Sept. deed hij zijn plechtige
intrede in Mechelen en 6 Nov. nam hij zitting als abt van Afflighem in de Staten van
Brabant. 6 Juni 1778 werd hij verheven tot kardinaal. De Franckenberg toonde zich
een der grootste kardinaal-aartsbisschoppen van Mechelen in de moeilijkste
tijdsomstandigheden, de kerkvervolging onder Josef II, de brabantsche revolutie en
den inval der fransche benden. Aanhoudend kwam hij met keizer Josef II in botsing
bij het verdedigen van de rechten der Kerk. De oprichting van het algemeen
seminarie te Leuven leidde tot een volledige breuk. Na een onderzoek verklaarde
de kardinaal openlijk, dat de leer der professoren in strijd was met de katholieke
beginselen en hij ze moest veroordeelen, 1789.
De kardinaal zal buigen of breken, dreigde de monarch, doch de kardinaal stond
pal in het verdedigen van het recht zijner Kerk. De brabantsche revolutie brak los.
Josef II zag zijn troepen verdrijven, maar niet meer weerkeeren in België. Hij overleed
20 Febr. 1790. 10 Dec. 1790 werd zijn opvolger weder erkend in België. 20 April
1792 verklaarde de fransche republiek den oorlog aan Oostenrijk en overrompelden
de Sansculotten België. Kardinaal Franckenberg zou gevangen naar Rijssel gevoerd
worden. Hij wist zich te verbergen, toen 1 Maart 1793 zijn paleis door soldaten werd
overvallen. In Juni 1794 bij een hernieuwden inval en verovering van België door
de Franschen, vluchtte de kardinaal naar Holland, waar hij verbleef tot Sept. 1795;
eerst sinds eind Juni 1794 te Roermond, dan in Utrecht en Amsterdam. Een aantal
kisten en pakken met gevluchte goederen van den kardinaal werd te Alkmaar
geborgen. Hij keerde na den val van Robespierre terug in Mechelen, waar hij zijn
paleis in bezil der overweldigers vond en woonde nu in het seminarie. De wet van
5 Sept. 1797 eischte van alle geestelijken den eed van haat aan het koningschap.
Burger Franckenberg, de eenige bisschop, die nog in België verbleef, werd het eerst
opgeroepen om den eed af te leggen. Fier antwoordde de kardinaal in een brief 19
Sept. 1797, dat hij dezen ongeoorloofden eed niet mocht en niet kon uitspreken.
Terstond volgde een bevel v.n gevangenneming en verbanning. In den nacht van
20 October werd hij door soldaten, zonder dat hem tijd werd gegeven zich behoorlijk
te kleeden, in een rijtuig gestopt en naar Brussel gevoerd. Wegens ziekte kon hij
niet verder vervoerd worden. Twee dagen later werd hij over de grenzen gebracht
naar Kevelaar en daar aan zijn lot overgelaten. Hij vestigde zich te Emmerik, 31
Oct. 1797, en deed van daaruit het mogelijke voor het bestuur van zijn aartsbisdom
en zijn priesters. 21 Mei 1801 ontzegde de koning

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 8

562
van Pruisen aan den aartsbisschop het verdere verblijf in zijn staten. Deze zocht
een toevlucht in het klooster Maria-Brinck te Borken in het prins-bisdom Munster
Keulen. 20 Nov. 1801 deed hij volgens wensch van den Paus afstand van het
aartsbisdom van Mechelen. Het concordaat van den Paus met Napoleon 1801
eischte dit zware offer. Hij bleef nog als administrator aan het hoofd van het bisdom
tot zijn opvolger, 4 Juli 1802, werd geïnstalleerd. Toen de koning van Pruisen het
gebied van den aartsbisschop Keulen-Munster na diens dood 1802 bij zijn rijk inlijfde,
besloot de kardinaal, dat een langer verblijf aldaar niet mogelijk zou zijn. Hij wenschte
zeer zich in zijn voormalig bisdom te vestigen, maar moest, hoewel met eenigen
tegenzin, zich met Breda vergenoegen en daar een woning betrekken. 30 Aug.
verliet hij Borken: na een oponthoud te Nijmegen en den Bosch, kwam hij te Breda
5 Sept. 1802. Met eerbied en liefde werd hij ontvangen door den pastoor der
Nieuwstraat A. van Dongen, die 1803 vicaris apostolicus werd van het in de
Bataafsche republiek gelegen gedeelte van het bisdom Antwerpen. Hij betrok een
klein huis bij de Groote Markt. Zijn vijanden, vnl. de beëedigde priesters, wilden
hem nog uit Breda doen verdrijven, doch Paus Pius VII bewerkte bij Napoleon, dat
de banneling met rust werd gelaten. Een dringende uitnoodiging van den Paus om
naar Rome te komen, kon de kardinaal wegens zwakte en ouderdom niet aannemen.
Mgr. Ciamberlani kwam persoonlijk met hem de uitnoodiging bespreken, 20 Aug.
1803.
De kardinaal diende het H. Vormsel toe aan wel twintig duizend personen van
het vicariaat te Breda, Bergen op Zoom en Roosendaal, en in sommige landelijke
parochies. Hij verriette ook de wijdingen voor het seminarie. In de stad Breda was
hij om zijn vriendelijkheid, voorkomendheid en eenvoud spoedig in hoog aanzien.
Hij werd de heilige kardinaal genoemd. Dagelijks woonde hij de diensten bij in de
parochiekerk, doch gevoelde zich niet tehuis in Breda, onder de heerschappij der
Protestanten. Ten laatste begreep hij, dat de stadspastoors hem liever kwijt waren,
vnl. pastoor van Gils, die het hem duidelijk deed verstaan. Zij vroegen henm niet
meer om te vormen of bisschoppelijke functies uit te oefenen. Alleen de pastoor
van het begijnhof, Bern. van Bergen, 1787-1825, was steeds dezelfde liefdevolle
vriend voor hem gebleven. Bovendien deed een zware huishuur en het dure leven,
waardoor hij een grootere last werd voor zijn weldoeners, hem plannen maken
elders, liefst te Beveren, een toevlucht te zoeken (brief 30 Dec. 1803 Prècis
historiques (1875) 231). Hij zou Breda niet meer verlaten. 8 Juni 1804 werd hij in
de kerk tijdens het lof door een beroerte getroffen. Hij werd in het nabijzijnde huis
van den vicaris van Dongen gebracht, waar hij, na nog bij kennis te zijn gekomen,
drie dagen later overleed. Duizenden brachten een laatsten groet aan het lijk van
den kardinaal op het praalbed, bekleed met het pallium en de pontificale gewaden.
Van daar werd het 14 Juni overgevoerd naar het dorpje Rijsbergen en 15 Juni in
de parochiekerk vóór het hoogaltaar ter aarde besteld. Plechtige diensten werden
gehouden in alle kerken van het Aartsbisdom: in de kathedraal te Mechelen met
een lijkrede door kanunnik Blanchandin-le-Chêne, welke echter slechts algemeene
gezegden bevatte, en in de Sint-Gudule te Brussel, waar de plebaan Laurent Mille
de lijkrede hield. Onder de kardinalen Sterckx en Goossens werden te vergeefs
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pogingen gedaan, om het gebeente van kardinaal Franckenberg over te brengen
en bij te zetten in den grafkelder van de aartsbisschoppen te Mechelen. Kardinaal
Mercier bewerkte, nadat te Rijsbergen de kerk boven het graf van den kardinaal
was afgebroken, dat een overeenkomst gesloten werd, waarbij het gebeente werd
afgestaan. Het werd overgevoerd 21 Dec. 1922 naar Mechelen en 14 Mei met groote
plechtigheid bijgezet in den grafkelder der metropolitane kerk van Sint Rombouts.
Een groot portret van den kardinaal ten voeten uit, geschilderd door W. Herreyns,
bevindt zich in het groot seminarie te Mechelen. De kardinaal deed na zijn vertrek
uit Borken twee portretten schilderen te Mechelen, om ze ten geschenke te geven
aan de zusters van Marien-Brinck en aan de paters Capucijnen te Borken. Nog vindt
men geschilderde portretten van hem bij de ZwartZusters te Mechelen, in het gasthuis
van O.L. Vrouw aldaar, in de abdijen te Bornhem, te Grimbergen en in het groot
seminarie te Hoeven; de portretten in Park en Averbode zijn geschilderd door Brunet
en Jacquin enz. Verschillende portretten werden gegraveerd, o.a. door H.J. Godin
en Jac. Adam. Bekend is vooral het portret in: Q u e r t e m o n t , Recueil des portraits
de nos seigneurs les Etats de Brabant (Anv. 1790), gegraveerd door Nic. Dandelau.
Het voornaamste werk over den kardinaal is de levensschets door Kan.
C l a e s s e n s in Histoire des archevèques de Malines (Mal. 1881) II, 122-239 en
het werk van A r t h . V e r h a g e n , Le cardinal de Franckenberg, Archevëque de
Malines (Lille 1789), 429 blz. met portret. Van minder belang is het werkje J.H.
comte De Frankenberg par A u g . T h e i n e r traduit par P a u l d e G e s l i n (Louv.
1852). De uitgegeven brieven: Le cardinal De Franckenberg. Notice et lettres inédites
in Précis historiques 1873, XXII, 20, en vv., 1874, XXII, 548 en vv., 1875, XXIII, 38
en vv. en in Journal hist. et litt. de Liège van Kerstens (5 brieven) II, 289 vv. zijn
merkwaardig, evenals de bladzijden geschreven door zijn vriend J.F. v a n d e
V e l d e , Synopsis monumentorum archiep. Mechl. II, 467-516, 711-739. Het opstel
Het Testament des kardinaals van Franckenberg door H.J. A l l a r d in Studiën op
godsd. en wetensch. gebied 11 jg., 159-172, bevat, behalve den tekst van het
testament, een opsomming van vele bronnen voor een levensschets. V.d. G h e y n ,
Catal. bibl. royale Brux. IV, 140, VI, 627, wijst eenige brieven aan: Epistola Em. ac
Rev. Cardin. Caprara legati a latere in Galliis ad. Em. ac Rev. Card. a Franckenberg
et Schellendorff, 18 Maart 1802, gedr. in het Latijn en Fransch, z. pl. met
Avertissement van den kardinaal F. Eloge funèbre de son Em. Mgr. le Cardinal Jean
Henri comte de Franckenberg et de Schellendorf, ancien archevëque de Malines
etc..... par Mr. B l a n c h a n d i n - l e - C h ë n e , chan. d'honneur de la métrop. de
Malines (Mal. 1804) 16 blz.; Ad epistolam Sanct. D.N. Pii Papae VI, responsio Jo.
Henrici cardinalis a Franckenberg archiep. Mechl. et Corn. Francis. episcopi
Antverpiensis in Latijn en Fransch, gevolgd door den brief des Pausen, 12 Juni 1790
(20 blz. z. pl. 1790); Déclaralion de son Em. le Cardinal- Archevéque de Malines
sur l'enseignement du séminaire-général de Louvain avee l'examen doctrinal des
sentiments des professeurs et des livres classiques de celle nouvelle institution
(1789, z. pl. 111 blz.; Strasbourg 1789, 168 blz.); Observations sur la déclaration
de son Em. le Card.- Arch. de Malines touchant l'enseignement du séminaire
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général de Louvain etc. avec le texte de cette déclaration, dans lesquelles on fait
voir par la déclaration mème que l'enseignement de Louvain est tout äa fait
iréprehensible (z. pl. 1789) 319 blz. Observations générales sur le prétendu jugement
doctrinal de son Em. le Cardinal J.H. de Franckenberg etc..... du 26 Juin 1789 (z.
pl. 1789) 53 blz.; Parallèle entre la déclaration doctrinale de son éminence le card.
de Franckenberg sur l'enseignement général du séminaire général de Louvain et
le mandement de son Em. le cardinal de Belloy qui ordonne la publication du
Catéchisme à l'usage de toutes les Eglises de l' Empire François (z. pl. 1806), 240
blz.; Joannes- Henricus door Gods genade Priester Cardinal van Franckenberg en
Schellendorff, Aerts-bisschop, Administrateur van het aertsbisdom van Mechelen
etc. etc. Aen alle en een elke geestelyke van ons Bisdom, dewelke aen den Eed
van Haet tegen de koninglyke Magt etc. (iIk zweire Haet tegen het koningdom etc.)
yedaen hebben (Nederl. en Fransch 1802 z. pl., 24 blz.).
Onmiddellijk na zijn dood verschenen eenige beknopte levensbeschrijvingen:
Doodbrief van den Uitmuntendsten en H.E. Heer Joh. Henricus priester-cardinaal
der H. Roomsche kerk van Franckenberg en Schellendorff, overl. te Breda op den
11 Juni 1804 (Breda, W.v. Bergen z. j., 25 blz.); (C. d e S m e t ) De merkweerdigste
voorvallen, daeden, vertoon-schriften, aangewezene herderlijke brieven, decreeten
etc. van wijlen den uytmuntendste heer Joannes- Henricus, priestercardinael graef
van een Frankenberg en Schellendorf, etc. voorgegaen van een lijk-sermoen (Breda
1804) met gegr. portret, 60 blz.; Levenschets van sijne Uytmuntendheid den
Cardinael van Franckenberg overleden tot Breda den 11 Juni 1804, enz. (Mechelen
1804), toegeschreven aan advokaat H.M. de V i v a r i o ; Het licht op den kandelaar.
Een kleine levensbeschrijving van zijne Eminentie den uytmuntendsten en
Hoogwaardigsten heer Cardinaal Joannes- Henricus van Franckenberg, enz. oor
H.G. E s k e s , kanunnik capitulaar te Rees (Emmerik, J.J. Romen, 1805). Het werkje
is opgedragen aan den vriend van den kardinaal, den gewezen bisschop van
Roermond, van Velde de Melroy.
Zie nog: J. H a b e t s , Deportatie van den kardinaal van Frankenberg en zijne
komst te Roermond en Venlo in De Maasgouw VII, 17 en vv.; Goederen van kard.
Franckenberg geborgen te Alkmaar in Bijdragen bisdom Haarlem XXVI, 329-340;
Godsdienstvriend (Grave 1826) XVI, 1-15; La vie Diocésaine X (1821), Dec. nr., XII
(1823), 278-280; K. C r u y s b e r g h s , Lofrede op zijn Em. Joh. H. graaf van
Franckenberg en Schellendorf aartsb. v. Mechelen, 14 Mei 1923, ald. XII (1823),
332-342; J.W. G o m m e r s , Kardinaal J.H. van Franckenberg aartsb. van Mechelen
(1912) met portret; A. G o m m e r s , Beschrijving van Rijsbergen; Biogr. Nat. Belg.
VII, 275-282; Studiën X (1878), 80-96.
Fruytier

[Frankamp, Wilhelmus Henricus]
FRANKAMP (Wilhelmus Henricus), geb. te Delft in 1807, overl, 4 Febr. 1891. Hij
studeerde te Leiden in de godgeleerdheid en werd predikant te Leidschendam en
Wilsveen 1 April 1832; emeritus 1 Jan. 1859. Hij schreef: Leerrede ter gedachtenis
van 25-jarigen Evangetiedienst ('s Gravenh. 1857).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel. in Ned.
III, 114; Kerkelijk Handboek (1907) Bijl. 133.
Knipscheer
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[Franken, Dr. Daniel]
FRANKEN (Dr. Daniel) Dzn., geb. te Amsterdam 5 September 1838, overl. te le
Vésinet bij Parijs 25 April 1898.
Franken was in een kunstlievende omgeving opgevoed. Zijn vader, dien hij als
hoofd der kassiersfirma di Gazar Franken & Co. opvolgde, had een zeer belangrijke
verzameling prentkunst, hoofdzakelijk portretten bijeengebracht, die door Franken
steeds werd aangevuld. Nadat bovengenoemde firma in 1865 was overgegaan in
de ‘Kasvereeniging’, legde Franken in 1871 het directeurschap neer en vestigde
zich niet lang daarna in Parijs. Franken was een goed kenner en liefhebber van de
oude nederlandsche schilderkunst. Hij was mede-oprichter van het Koninklijk
Oudheidkundig Genootschap en in de eerste jaren daarvan secretaris. In 1877 werd
de verzameling boeken en prenten met de kunstkasten, tot dien in bruikleen, door
hem aan het genootschap ten geschenke gegeven. Bij zijn overlijden bleek, dat hij
zijn verzameling oudheden, boeken, plaatwerken en portefeuilles prenten, benevens
de som van ƒ 10.000 aan het Genootschap had vermaakt. Hij was ook oprichter en
een ijverig lid van de Vereeniging Rembrandt, waaraan hij de vorstelijke gift van ƒ
100.000 schonk, gevolgd door een belangrijk legaat. Zijn belangrijke
portretverzameling had hij reeds vroeger aan het Prentenkabinet ten geschenke
gegeven en bij zijn overlijden werden verschillende schilderijen en teekeningen aan
het Rijk en aan de stad Haarlem vermaakt. In 1897 heeft hij met P. Langerhuizen
de ‘Historische Galerij’ bijeengebracht door Jacob de Vos Jbz., aan de stad
Amsterdam ten geschenke gegeven.
Hij schreef: Regerings- en Volkszaak. De stem eens roepende in de woestijn?
(1874); L'oeuvre de Willem Jacobszn Delff (Amst. 1873); Adriaan van de Venne
(Amst. 1878); L'oeuvre gravé des van de Passe (Amst. 1881); verder met
medewerking van J.Ph. v a n d e r K e l l e n , L'oeuvre de Jan van der Velde (Amst.
1883) en van F r . D.O. O b r e e n , L'oeuvre de Rochussen. Essai d'un catalogue
de ses tableaux, dessins, lithographies, eaux-fortes (Rott.1894). Verder nog kleine
opstellen in dagbladen en tijdschriften.
Zijn door Willy Martens geschilderd portret bevindt zich in de vergaderzaal van
het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap. Zijn portret komt voor in Jaarverslag
over 1899 van het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap te Amsterdam en
Nederlandsche Almanak 1899.
Zie: Jaarverslag over 1899 van het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap;
Nederlandsche Almanak 1899.
Hoogeveen

[Frankena, Abel]
FRANKENA (Abel), of F r a n c k e n a , geb. te Oosterwolde. Van zijn levensloop en
zijn sterven is weinig met zekerheid bekend. Het wordt waarschijnlijk geacht dat hij
ten onrechte op de lijsten van predikanten is geplaatst; maar vrij zeker heeft hij als
invloedrijk staatsman de herverming bevorderd. Hij was, wellicht als gevluchte naar
Emden, tegenwoordig bij het twistgesprek aldaar met de Doopsgezinden in 1578.
In 1580, het jaar van de bevrijding voor Friesland, werd hij door de Staten tot
gewichtige werkzaamheden gekozen. Op een reis naar Groningen ontsnapte hij
ternauwernood aan de gevangenneming door Rennenberg. Als lid van Gedeputeerde
Staten hielp hij krachtig mede aan de oprichting van de academie te Franeker in
1584. Bij de opening, 29 Juli 1585, schetste hij in een korte toespraak in het Latijn
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rende jongelingen op hun plichten. H e n r i c u s A n t o n i d e s v a n d e r L i n d e n
N e e r d e n u s dankte namens de hoogleeraren voor hetgeen de overheid had tot
stand gebracht. De Oratio de consilio institulae Franequerae academiae van
Frankena is opgenomen in H.A. Nerdeni initia academiae Franequerensis (Fran.
1616), en in de Kronyk van W i n s e m i u s , en vertaald door Foeke Sjoerds (zie dl.
IV, kol. 1248-1251). In 1578 verscheen: Oratio de pacanda et componenda republica
ad Belgas in qua malorum publicorum tum praeteritorum, tum praesentium et
futurorum, praesentem patriae ruinam minitantium causae verae cum veris eorundem
remediis bona fide, et quasi digito, demonstrantur a B a l e o C a r f e n n a
H y l a n d r o . H.G. Kleyn (dl. III, kol. 694) houdt dit voor een schuilnaam van Abel
Frankena, geb. te Oosterwolde (zie: Archief voor nederl. kerkgesch. V (1895),
323-325). Deze gissing is van belang, ook om het aantal slachtoffers van de inquisitie
in de zestiende eeuw daarin geschat, en zóó door Aggeus Albada (dl. V, kol. 21-23)
overgenomen in zijn Acta Pacificationis.... (Lugd. 1580), 142 vv., evenals door G.
Brandt (dl. VI, kol. 184-187) in zijn Historie der Reformatie I (Amst. 1674), aant., blz.
47, en door D. Gerdes (dl. III, kol. 460-462) in zijn Historia Reformationis III (Gron.
et Bremae 1749), 160-163.
P. B o r (dl. VI, kol. 160-163) verhaalt in zijn Oorsprongk, begin en vervolgh der
Ned. oorlogen (Amst. 1679) II, 166 en IV, 244 v., dat de StatenGeneraal hem en
anderen zonden naar koningin Elisabeth van Engeland. Kleijn (t.a.p.) merkt nog op:
‘Wat de oratio ad Belgas betreft, haar stijl verraadt een auteur die in de school der
humanisten smaak gekregen heeft in gezwollenheid, terwijl het onderwerp aan een
staatsman, de wijze van behandeling aan een dilettant-theoloog doet denken.’
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel. in Ned.
III, 114-117; W.B.S. B o e l e s , Frieslands hoogeschool I (Leeuw. 1878), 16 v.; T.A.
R o m e i n , Naamlijst der predikanten.... van Friesl. (Leeuw. 1886), 439, 657, 661,
666, 671; J. R e i t s m a , Gesch. v.d. Hervorming ende Herv. Kerk.... (Utr. 1916),
368.
Knipscheer

[Fransen, Elias]
FRANSEN (Elias), geb. te Twelloo 4 Juni 1827, overl. te Barneveld 4 Juni 1898.
Nadat hij verscheidene jaren als oefenaar was opgetreden, zijn boerderij overlatende
aan zijn tweede vrouw, werd hij in 1871 predikant in de ‘vrije gereformeerde
gemeente’ te Kampen. Zijn vrouw was toen overleden. De handoplegging had plaats
door twee ouderlingen omdat de gemeente ‘independent’ was, ontstaan door een
afscheiding van de christelijk-gereformeerde (afgescheiden) kerk. In 1885 is hij
beroepen naar Lisse, in 1895 naar Barneveld. Zijn gemeenten zijn 5 Juni 1907 met
die van Ds. L.G.C. Ledeboer (zie in dit deel in voce) vereenigd tot ‘de gereformeerde
gemeente in Nederland’. Hij schreef vele stichtelijke werken, die men vindt in
Brinkman's Catalogus van Boeken (1850-1882), 382.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel. in Ned.
III, 116 v.
Knipscheer

[Fransz, Cornelis]
FRANSZ. (Cornelis), geb. te Leiden, terechtgesteld te Amsterdam in Dec. 1570,
zoon van F r a n s C l a e s z ., wonende te Leiden op de Middelste Gracht bij de
Hooge-Woerdspoort.
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inbraak te Middelburg. In Mei 1568 voegde hij zich bij het leger van graaf Lodewijk
van Nassau in Groningerland, werd aangenomen door vaandrig Hendrik van Bossen,
en diende drie maanden als haakschutter. Op 21 Juli 1568 ontkwam hij aan de
nederlaag bij Jemmingen en begaf zich naar het leger van den Prins van Oranje,
dat bij Aldernach bij Keulen lag. Hij volgde dit leger over de Maas tot Straatsburg,
waar hij de troepen verliet.
In den zomer van 1569 neemt hij dienst op het schip van kapitein Jelte Eelsma,
die bij Norden lag, kwam aldus op de vloot der Watergeuzen; samen met Jan Broeck
namen zij bij Ameland verschillende schepen, die geplunderd of gerantsoeneerd
werden. Het plan was nu, om met Jan Broeck eerst naar de Elbe te zeilen, en daarna
naar Engeland. Op de Elbe werd Jan Broeck evenwel door engelsche
oorlogsschepen gevangen genomen en Cornelis Fransz. kwam in het land van
Holstein terecht, waar hij een tijd lang bleef. Later kwam hij in Emden terug, nam
weer dienst op het schip van Eelsma en plunderde bij Ameland. In Juni 1570 diende
hij op het schip van Menninck, maakte de expeditie naar het Vlie mede, waar Jan
van Troyen op 15 Juni 1570 gevangen werd genomen; bij zijn terugkomst kwam hij
op het schip van Lancelot van Brederode, die bij Norden lag. Maar omdat voorloopig
geen tocht kon worden ondernomen verliet hij na acht dagen weer het schip, en
kwam in Emden. Omstreeks Allerheiligen 1570 kwam hij met een makker in Leiden
en waagde zich ook elders in Holland, tot hij den Spanjaarden in handen viel en
naar Amsterdam werd gevoerd. Op 28 Nov. 1570 werd hij daar verhoord en 29 Nov.
1570 op de pijnbank gelegd, kort daarna is hij gevonnist.
Zie over hem: Archief van Amsterdam, Confessieboek, 1567-1572, fol. 273 vo,
volg.
Vogels

[Frascinus, Lubbertus]
FRASCINUS (Lubbertus, ook Libertus of Liborius), of du Fresne, de Fraisne, d e
F r e n e , v a n d e n E s c h (frêne = esch), geb. te Leuven omstr. 1547, overl.
tusschen 1617 en 1621. Voor het eerst treffen wij hem aan in een
kerkeraadsvergadering van de ‘heimelijcke gemeynte’ te Keulen 18 Juni 1575;
aldaar is hij tot predikant bevestigd 17 Nov. 1575. Met Johannes Wtenbogaert (dl.
II, kol. 1469-1472) is hij door de zuidhollandsche synode van 1594 naar de
StatenGeneraal gezonden om de belangen van zijn gemeente te bepleiten, die
bedreigd waren door ‘de papisten’. Tegen den wensch van deze gemeente bleef
hij in 1578 werkzaam te Oudenaarde. In 1581 is hij predikant te Antwerpen; in 1583
wordt hem opgedragen de kerkorde van prins Willem I in het Fransch en het Latijn
te vertalen. Na den val van Antwerpen (1585) wijkt hij uit naar de noordelijke
Nederlanden. Evenals Jeremias Bastingius (dl. I. kol. 239-241) is hij te Dordrecht
beroepen; hij nam echter een beroep naar 's Gravenhage aan. Deze gemeente
bleef hij trouw, toen hij in de eerstvolgende jaren beroepen is te Dantzig, te
Vlissingen, te Amsterdam (1592 en 1595) en te Dordrecht (omstr. 1602). In 1586
heeft hij de nationale synode te 's Gravenhage bijgewoond, en de zuidhollandsche
synode van hetzelfde jaar zond hem toen en herhaaldelijk eenige jaren daarna om
te Woerden orde op de kerkelijke zaken te helpen stellen (zie op Seger Coninxbergen
dl. II, kol. 312 v.). Ten slotte is daar op Kerstfeest 1593 ‘met goede stichting en rust’
het avondmaal gehouden. Tot een zelfden arbeid zond de zuidhollandsche synode
van 1593 hem naar Utrecht, waar ‘veele pauselycke ende andere onsuyvere ende
ergerlycke persoonen’ in de kerk dienst deden. Vele bijzonder-
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heden zijn ook bekend over zijn afvaardiging tegen Pieter Overd'hage of
Hyperphragmus de Zuttere te Hoogmade (dl. IV. kol. 1049 v.). Het vertrouwen dat
de synoden in hem stelden bleek meermalen o.a. uit zijne herhaalde benoeming
tot voorzitter, en uit zijn optreden in zake Herman Herberts na diens Corte
verclaringe.... (1584) (dl. VII, kol. 559-561). Op 60-jarigen leeftijd werd hij nog
predikant te den Briel (1606); emeritus 1 Mei 1613. Van Maart tot Mei 1611 heeft
hij de ‘haagsche conferentie’ bijgewoond. Evenals Ruardus Acronius (dl. V, kol. 5
v.) had hij deel in de samenstelling van Bedenckingen over de beroepinghe C.
Vorstii.... (1611) (dl. III, kol. 1342-1344). Nog op 13 Mei 1616 heeft hij zich voor de
hoogeschool te Leiden laten inschrijven, 70 jaar oud. In deze dagen heeft hij
uitgegeven: Den staet van de voornaemste quaestien ende geschillen die
gedisputeert worden tusschen de oude rechtgesinde contra-remonstranten ende
de nieuw-gesinde remonstranten (Amst. 1616).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel. in Ned.
III, 120-125; Kerkelijk Handboek (1907) Bijl., 107, 118; J.H. M a r o n i e r , Jacobus
Arminius (Amst. 1905), 96; G. T j a l m a , Philips van Marnix, heer van St. Aldegonde
(Amst. 1896), 301, aant. 3; M.F. v a n L e n n e p , Gaspar van der Heyden (Amst.
1884), 173, 191, aant. 1; Werken Marnix Vereeniging Serie I, dl. III, 79, 84, 119;
Serie II, dl. II, 57. 63, 71-74, 78; Serie III, dl. II, 27, dl. IV, 105, 134, 147 v., 196, 198,
205, 213, 221, 269, dl. V, 219, 262, 263, 276.
Knipscheer

[Frauendorf, Johan Christian]
FRAUENDORF (Johan Christian), geb. te Coldits (Meissen) 15 Juli 1693, leefde
nog in 1759. Hij was eerst huisonderwijzer in Oost-Friesland en werd na zijn overgang
van de luthersche tot de gereformeerde kerk onderwijzer aan de latijnsche school
te Wener. Van zijn hand verscheen toen een werkje ter beantwoording van de vraag:
hoe men de jeugd het best de latijnsche taal kan leeren? Op 24 Jan. 1723 werd hij
predikant te Nesserland (Oost-Friesland); in 1726 praeceptor aan de latijnsche
school te Enkhuizen; 5 Dec. 1728 garnizoenspredikant te Namen; 14 Oct. 1735
predikant te Berbice. Hier heeft hij 6 Nov. 1735 de kerk ingewijd. Hij schreef: Eerste
Biddags-predicatie te Rio de Berbice, benevens een korte historie van dat land
(Amst. z.j.).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel. in Ned.
III, 119 v.
Knipscheer

[Fremery, Petrus Isaäcus de (1)]
FREMERY (Petrus Isaäcus d e ) (1), geb. te Berkenwoude 8 April 1737, overl. te
Utrecht 7 Dec. 1820, begraven te Zeist. Hij was een zoon van J o h a n n e s d e
F r e m e r y (geb. 1709, predikant te Berkenwoude 1733, te Groot-Ammers 1743,
overl. 1748) en M a r i a C o r n e l i a d e F r e m e r y , (dochter van I z a a c d e
F r e m e r y , geb. 1667, predikant te Polsbroek 1694, overl. 1748). Dit geslacht stamt
uit Henegouwen, en twee van zijn leden hebben mede in 1566 het verbond der
edelen onderteekend. Petrus Isaäcus de Fremery is de vader van Nicolaas Cornelis
de Fremery (dl. III, kol. 419 v.). Hij was gehuwd met A n n a C a t h a r i n a v a n
T (h)i e l , dochter val R o c l a n d u s v a n T i e l , predikant te Muiderberg, en na
haar overlijden hertrouwd in 1801 met E l i s a b e t h J o h a n n a M o o r r e e s .
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Sedert 16 Aug. 1761 was hij predikant te Zuiderwoude, sedert 11 Sept. 1763 te
Overschie, sedert 2 Mei 1773 te Goes, sedert Oct. 1774 te 's Hertogenbosch, waar
hij ook hoogleeraar in het Grieksch aan de illustre school was. Emeritus
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verklaard (door koning Lodewijk ‘salvo honore et stipendio’ 8 Dec. 1809) nam hij
afscheid 23 April 1810. Hij vestigde zich te Utrecht. Behalve ‘gedeputeerde tot de
Oost-Indische zaken’ was hij lid van de commissie voor de Evangelische gezangen.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel. in Ned.
III, 128 v.; R. B e n n i n k J a n s s o n i u s , Gesch. van het kerkgezang (Amst. 1863),
196; H.H. B a r g e r , Ons kerkboek (Rott. 1907), 75 v.; L.K n a p p e r t , Gesch. der
Ned. Herv. Kerk II (Amst. 1912), 224; Evangelische Gezangen.... (van) de Ned.
Herv. Gemeenten.... na het inleidend woord: de ‘verklaring gevoegd achter het
authentique afschrift der Evg. gezangen’, de tweede onderteekening; Kerkelijk
Handboek (1907) Bijl. 105, 120, 148, (1908) Bijl. 131, 154, (1909) Bijl. 130, (1910)
Bijl. 163; J.I. v a n D o o r n i n c k , Vermomde en naamlooze schrijvers II (Leid. 1885),
kol. 620.
Knipscheer

[Fremery, Petrus Isaacus de (2)]
FREMERY (Mr. Petrus Isaacus d e ) (2), geb. te Leiden 6 Sept. 1776, overl. te 's
Gravenhage 25 Nov. 1862, was de tweede zoon van J a c o b u s d e F r e m e r y ,
thesaurier van Leiden en secretaris van het college van Curatoren der universiteit
aldaar, en M a r i a V e r m a e s .
Hij werd 7 Sept. 1791 als student te Leiden ingeschreven en promoveerde aldaar
13 Juni 1801 op een dissertatie De rationibus veterum juris consultorum.
Hij zette zich als advocaat in den Haag neder en kreeg al spoedig een gunstigen
naam. Op 20 Aug. 1802 en later nog op 5 April 1805 werd hem een professoraat
te Franeker aangeboden, maar beide keeren bedankte hij. De eenige betrekking,
die hij onder het fransche bewind aanvaardde, was die van lid van den raad voor
de inrichtingen van weldadigheid te 's Gravenhage, waartoe hij in Febr. 1812
benoemd werd.
Na de bevrijding werd hij 28 April 1814 een der twee landsadvocaten. Hij werd
in hetzelfde jaar stadsconsultant.
In 1818 werd hij benoemd in een commissie tot het opnemen der rekeningen van
de ambtenaren uit den tijd, dat Nederland met Frankrijk vereenigd was.
In 1835 brak hij bij een val het dijbeen, hetgeen hem vervolgens veel ongemak
heeft gegeven, hoewel hij zijn werkkracht tot hoogen ouderdom behouden heeft.
Hij werd, daar zitten hem sedert dien veel beter dan staan afging, 24 Maart 1837
benoemd tot raadsheer in het hoog gerechtshof te 's Gravenhage. Dit was een
merkwaardige benoeming, omdat de wet van 28 April 1835 dit gerechtshof ophief
en er dan ook buiten hem sedert laatstgenoemden datum geen enkel lid in dat
gerechtshof benoemd was, hoewel er eenige vacatures waren. Eindelijk kwam men
er toe, het gerechtshof met ingang van 30 Sept. 1838 op te heffen en bij koninklijk
besluit van 16 Sept. 1838 werd de Fremery tot raadsheer in het provinciaal
gerechtshof van Holland, te 's Gravenhage zitting houdende, benoemd. Toen
genoemd hof in tweeën verdeeld werd en de rechtbank voor crimineele zaken in
Holland te Amsterdam tegelijk werd opgeheven, werd hij 15 Dec. 1841 benoemd
tot raadsheer in het provinciaal gerechtshof van ZuidHolland, ook te's Gravenhage.
Hij heeft wegens zijn lichaamsgesteldheid nimmer president of vice-president
willen worden, maar is tot zijn dood op zeer hoogen leeftijd steeds een gewaardeerd
lid van het college gebleven.
Hij werd in 1828 lid van de Maatschappij der
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nederlandsche letterkunde te Leiden. In de Handelingen dier maatschappij van
1863, blz. 366, komt een levensschets van hem, door Mr. D.H. Levyssohn Norman,
voor.
Hij was ongehuwd.
Ramaer

[Frescarode, Jeremias]
FRESCARODE (Jeremias), geb. te Guyenne in 1683, overl. te Rotterdam 14 Juni
1749. Zijn vader was predikant te Montaud (Fr.), uitgeweken in 1685 naar ons land
en werkzaam te Gouda. Hij studeerde te Utrecht en te Harderwijk in de
godgeleerdheid, werd predikant te Maarsen 15 April 1708, en waalsch predikant te
Rotterdam 9 Nov. 1710. Op 4 Juli 1713 werd hij tot doctor honoris causa in de
wijsbegeerte benoemd door de hoogeschool te Harderwijk. Spoedig hierop werd
hij hoogleeraar aan de illustre school te Rotterdam. De waalsche synode heeft op
zijn voorstel een weduwbeurs voor haar predikanten opgericht. Hij schreef: Dissertatio
philologica de mensis veterum en Disserlatio philologica de poculis veterum
(Harderw. 1701 (?)), en naar aanleiding van Sur le mensogne, een verhandeling
van Jacques Saurin (zie art. in volg. deel), verdedigend de uitspraak van de waalsche
synoden daarover: Apologie pour les synodes et pour Mr. Saurin (Rott. 1731),
vertaald als: Verdediging van de walsche synoden en van den heer Saurin (Rott.
1731), hetgeen aanleiding gaf tot de uitgave: Réfléxions sur la déclaration que mr.
Saurin a donnëe na dernier synode; el idée juste qu'on doit avoir de l'apologie pour
ce pasteur, composée par Jer. Frescarode.... par un des pasteurs de l'église walonne
à Leide (Leid. 1731).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel. in Ned.
III, 130 v.; Kerkelijk Handboek (1910) Bijl. 159.
Knipscheer

[Freyer, Diederik Willem]
FREYER (Diederik Willem), een niet onverdienstelijk dienaar der O.I.C. van duitsche
afkomst, geb. vermoedelijk omstreeks 1714, overl. te Batavia 5 Juli 1756. In 1734
kwam hij als adelborst op het schip ‘de Visch’ voor de kamer van Enkhuizen in Indië
aan. Tot 1743 had hij al zes jaren als militair schrijver op de veldschans Tangerang
gelegen, zoodat het eentonige leven hem ten slotte te machtig werd en hij zijn
ontslag uit den dienst vroeg. Nadat hem dit verleend was, stelde men hem ter
beschikking van den landcommissaris, zooals in de wandeling de gecommitteerde
tot en over de zaken van den inlander genoemd werd. Zijn chef, de commissaris
Peter van den Velde, bracht een gunstig rapport over hem uit, zoodat hij 19 Juni
1750 werd bevorderd tot ‘boekhouder van d'europische landbouwers’ met den rang
van boekhouder, later speciaal belast met het toezicht op die boeren en de aflevering
hunner producten. Deze hadden zich op van Imhoff's initiatief gevestigd tusschen
1744 en 1750 in het Tangerangsche, Tjampea, Djambang (bew. Buitenzorg), Gadok,
Tjisaroea, Tjandjoer, Soemedang, Krawang en Tjipanas. Ze waren zoo goed als
allen Nederlanders, wel liepen er enkele landgenooten van dezen landvoogd onder
door. Sommigen van hen is het gelukt zich tot een betrekkelijk hoogen trap van
welvaart op te werken. De latere invasies der stroopende Bantammers hebben er
echter veel kwaad aan gedaan. Lezenswaard is nog Fr.'s rapport over hen in Lijste
der aenwesende europeese landbouwers, in hoeverre deselve haar land hebben
verbelerd (Batavia 1752, opgenomen in d e H a a n , Priangan [], 530) en het rapport
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van 1755 (ald. dl. IV, kol. 112 e.v.). Er kwam nu eindelijk wat schot in zijn carrière.
Nog 2 iaren verder en hij is koopman, gecommitteerde, heemraad en regent der
hospitalen. De dood
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maakte te vroeg een eind aan zijn indische loopbaan, die hem niettegenstaande
het onfortuinlijke begin toch in staat gesteld had zijn weduwe een vermogen van 40
duizend rds. na te laten.
Freyer is de samensteller van het Compendium der mahometaanse weiten en
gewoontens, een codificatie van de door de Compagnie als geldig erkende
bepalingen van mohammedaansch recht, waaraan bij resol. van 25 Maart 1760
door de goedkeuring der Hooge regeering rechtskracht verleend werd, met de
bepaling, dat het gedrukt zou worden in de nederlandsche en maleische talen om
‘geobserveerd te werden daar en zo 't behoord’. In 1761 vond hetzelfde plaats met
een dergelijk werk voor het chineesche recht van den secretaris van schepenen
Pieter Haksteen. F. schijnt ook het Soendaasch verstaan en kennis van het
Javaansch gehad te hebben. Van Nic. Hartingh genoot hij blijkbaar het volle
vertrouwen, daar deze, tot gouverneur van Java benoemd, hem tot een van zijn vier
gemachtigden koos. Met G.G. Mossel heeft hij eveneens in relatie gestaan, want
voor diens zwager, Jan Coning te Enkhuizen, beheerde hij twee suikermolens. Ook
met den raad ordin. Jurgen van der Spar moet hij bevriend zijn geweest: zijn weduwe
bepaalde in haar testament, dat haar drie onmondige dochters onder toezicht van
diens echtgenoote zouden staan.
Hij was gehuwd met E s t h e r H e n g s , overl. 1771. Die 3 dochters waren
L o u ï s e , in 1758 geh. met den boekhouder Hermanes van Cassel uit Rotterdam,
E l i s a b e t h M a r i a , echtg. sedert 1760 van den boekhouder J. Chr. Reijsig uit
Rula, en A u g u s t i n a , in 1765 geh. met Herman Ellinkhuizen uit Enkhuizen, cornet
der dragonder-lijfwacht; er was ook een zoon J o h a n W i l l e m (overl. in 1772).
Zie: d e H a a n , Priangan I-IV; C o l e n b r a n d e r , Kol. geschiedenis II ('s
Gravenh. 1925); Ned.-Ind. plakaatboek VII, 392 e.v.
Bartelds
FREIJER (Johannes Fredrik), geb. in 1785, overl. te Leeuwarden 13 Mei 1831. Hij
studeerde te Erlangen en werd luthersch predikant te Leeuwarden; beroepen 17
Jan. 1807. Hij schreef: Leerrede over Rom. 13:12, uitgesproken bij het derde
eeuwfeest van de Hervorming, in één bundel verschenen met de leerredenen van
de hervormde predikanten N. Lobry (dl. IV, kol. 923) en W.A. van Hengel (dl. III, kol.
575-577), den doopsgezinden leeraar J. Brouwer (dl. VI, kol. 214) en den waalschen
predikant G.H.M. D e l p r a t (Leeuw. 1817). Voorts vertaalde hij: H. Z s c h o k k e ,
Geschiedkundig tafereel van den tegenwoordigen toestand des Christendoms over
den geheelen aardbodem (Fran. 1823), uit het Hoogduitsch met aanm. van G.H.M.
D e l p r a t . Eveneens, anoniem: De godsdienst naar den bijbel; voor lezers van
verstand en gevoel (Leeuw. 1827). In handschrift liet hij na: Een beknopt verhaal
van de opkomst en bloei der Ev. luth. gemeente te Leeuwarden, dat door zijn
opvolger Hendrik Schutte (zie art.) werd gebruikt.
Zie: J. L o o s j e s , Naamlijst van predikanten.... der luth. kerk in Ned. ('s Gravenh.
1925), 87 v.; J.I. v a n D o o r n i n c k , Vermomde en naaml. schrijvers II (Leid. 1885),
kol. 244.
Knipscheer

[Friederich, Rudolf Hermann Theodoor]
FRIEDERICH (Rudolf Hermann Theodoor), zono van A u g u s t F r i e d r i c h (zonder
e) en van A u g u s t a v o n P a n n e w i t z , geb. te Coblentz 7 Jan. 1817, overl. 28
Juli 1875. Hij had gestudeerd in de semitische talen en het sanskrit aan de
hoogescholen te Berlijn en Bonn. Met het doel zijn studiën in Indië aan de practijk
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te toetsen en voort te zetten, nam hij dienst als onderofficier in het O.-I. leger (1844).
Bij aankomst in Indië werd hij, dank zij den bestuurders van het Bat. Genootsch.,
als adj. bibliothecaris aan die vereeniging verbonden en in 1851 voorgoed eervol
uit het leger ontslagen. Verschillende onderzoekingsreizen heeft hij vervolgens op
Java en Sumatra voor het gouvernement volbracht. Ook het genootschap belastte
hem vaak met het onderzoek van oudheden op Java en Bali. De resultaten zijner
bevindingen heeft hij geplaatst in het Tijdschr. van het Bat. Gen. II (1856), III (1855),
VIII (1859), XIX (1870), XXIII (1876), en in het Tijdschr. voor N.I. (1849).
Zie: Encycl. v. Ned. Ind. i.v.
Bartelds

[Friesheim, Johan Theodoor baron van]
FRIESHEIM (Johan Theodoor baron v a n ), geb. in 1642, overl. te 's Hertogenbosch
23 Maart 1733, zoon van G o d f r i e d baron v. F., generaal en kolonel van een regt.
kurassiers in dienst van keizer Ferdinand III, die hem bij diploma van 29 Dec. 1640
tot baron des H.R.R. verhief, en van C a t h a r i n a A m i a . Broeder van J o h a n
baron v. F., geb. in 1630 en als kolonel van een regiment infanterie in dienst van
Venetië, bij het beleg van Candia, in 1688 gesneuveld.
Johan Theodoor ving zijn loopbaan aan als page bij prins Willem III; daarna werd
hij 27 April 1665 vaandrig in het regiment Nieuwland, 5 Jan. 1666 kapitein in hetzelfde
regt., 1 Dec. 1674 kapitein in het regt. gardes-te-voet, volgens resol. van H.H.M. 17
Nov. 1688 luitenant-kolonel, bij acte van koning Willem III 23 Dec. 1689 kolonel, 1
Juni 1695 brigadier van de infanterie en 6 Aug. 1701 generaal-majoor.
Ongetwijfeld heeft hij de meeste veldtochten onder Willem III meegemaakt, doch
tot heden is daarover weinig te boek gesteld. Als generaalmajoor onderscheidde
hij zich in het gevecht bij Ekeren 30 Juni 1703, werd misschien daardoor 12 April
1704 bevorderd tot luitenant-generaal en vertrok in dien rang met Fagel in 1704
naar Portugal. Hier wordt hij nogmaals loffelijk vermeld in den slag bij Almanza 25
April 1707, waar zijn troepen wel wonderen van dapperheid bedreven, maar voor
een groot deel vernietigd werden. Bij acte van 6 Oct. 1706 verkreeg hij van Karel
III het erfelijk recht van de jacht in het Limburgsche en in de landen van Overmaze.
29 April 1708 werd hij generaal van de troepen van den staat en van de legers van
koning Karel III en kreeg 15 Febr. 1709 het gouverneurschap van Heusden en de
omliggende forten, later verwisseld voor dat van 's Hertogenbosch. In 1725 kreeg
hij nog het regiment gardes-te-voet, maar overleed in 1733 op hoogen ouderdom
te 's Hertogenbosch. Zijn stoffelijk overschot werd naar Heusden overgebracht.
Aldaar had hij zich bij zijn leven een prachtige graftombe doen vervaardigen door
den beeldhouwer J. M a r o t en waarop zijn vier kwartieren Friesheim, Wachtendonk,
Amia en Suyleyn zijn aangebracht. Een afbeelding met het opschrift is te vinden in
Familieblad IX.
J.Th.v.F. huwde in Januari 1678 met A n n a H e s s e l t v a n D i n t h e r , dochter
van F r e d e r i k en van A n n a d e M o r t a g n e d e P o t e l . Zijn tweede vrouw
was E l i s a b e t h (van) D o y s .
Uit het eerste huwelijk sproten 2 zoons en één dochter. De oudste zoon
G o d f r i e d baron v.F. (1679-1742) was kolonel van een regt. infanterie; de tweede
J o h a n F r e d e r i k baron v.F. (1685-1747) luit.-kol. bij een dergelljk regiment. De
dochter C a t h a r i n a huwde eerst met
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W i l l e m M a u t r i t s baron D o y s , bij Malplaquet gesneuveld, daarna met
H e n d r i k W e c k e , generaal.
Zie: Mdbl. Ned. Leeuw VII, 90, 91 (de familie), XVII, 133; Alg. Ned. Familieblad
2

XI, 93; B o s s c h a , Neerl. Held. te Land II, 257, III, 649; v. O u d e n h o v e n , Beschr.
v. Heusden, 212; d e J o n g e , Gesch. Ned. Zeewezen IV, stuk II, 417.
Regt

[Frieswijk, Benjamin]
FRIESWIJK (Benjamin), geb. te Leeuwarden 18 April 1731, overl. te 's Gravenhage
(?) 4 Nov. 1809. Hij studeerde te Franeker en te Utrecht in de godgeleerdheid en
werd predikant te Britsum 8 Mei 1754, te Zierik zee 15 Mei 1763, te Leeuwarden
22 Sept. 1765, te Rotterdam 23 Nov. 1766, te 's Gravenhage 27 Sept. 1772; emeritus
21 Aug. 1804. Hij is eerst gehuwd met jonk vr. I s a b e l l a A l l e g o n d a V e g e l i n
v a n C l a e r b e r g e n , overl. in 1769, daarna met M a r i a A d r i a n a v a n
A l p h e n , weduwe van J.C. v a n d e n B r o e k , burgemeester te Zierikzee, overl.
in 1807. In de werken van het genootschap ‘Kunstliefde spaart geen vlijt’ (dl. V, 174)
komt van hem een vertaald werk van d e l a M o t t e voor: De gewekte min.
Zijn portret is gegraveerd door M. de Sallieth en in zwarte kunst door B. Bolomey.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel. in Ned.
III, 132 v.; Kerkelijk Handboek (1907) Bijl. 119, 153, (1909) Bijl. 156, (1911) Bijl.
145, 165; Bibliotheca theol. et philos. (Lugd. Bat., Burgersdijk en Niermans 1900),
774 (no. 293 v.).
Knipscheer

[Frische, Christianus Cornelius]
FRISCHE (Christianus Cornelius), geb. te Thorn 3 Oct. 1703, overl. aldaar 17 Dec.
1759, zoon van J o a n n e s M a t h i a s F r i s c h e , notaris en secretaris der abdij
Thorn 1717-28, en van C a t h a r i n a K i r c h r a e h t ; hij was eveneens notaris en
secretaris der abdij 1728-59, grondmeier van het vorstendom 1730-40,
presentiemeester der abdij, armenmeester 1737, alsmede scholtis der vrijheerlijkheid
Meijel 1738-59. Hij onderteekende 27 Mei 1729 een verklaring van de vorstin-abdis
Francisca Christina, paltsgravin van Palts-Sulzbach, dat in het rijk van Thorn voortaan
alleen notarissen en procureurs zullen zijn toegelaten, die door haar gemachtigd
zijn; 23 Sept. 1742 werd hij door de dekanen en het kapittel van Thorn afgevaardigd
naar de commissie, die te Gelder vergaderd was, om te besluiten over het recht
van appèl te Echt afgekocht van den Koning van Pruisen, als heer van Montfort
(Lb.). Uit zijn huwelijk met A n n a C a t h a r i n a S c h o e n m a k e r s werden twaalf
kinderen geboren, waarvan te noemen: J o a n n a A n t o n i a (geb. 12 Mei 1729,
huwde 29 Jan. 1750 J o a n n e s J a c o b u s D i r i x uit Hasselt); Joannes Mathias
Franciscus (die volgt); Joannes Jacobus (die eveneens volgt); J o a n n e s
W i n a n d u s (geb. 25 April 1735, trad 10 Nov. 1753 in het klooster der Augustijnen
te Bree, werd bij decreet van 4 Nov. 1798 tot deportatie veroordeeld); J o a n n e s
B e r n a r d u s (geb. 21 Aug. 1736, overl. 30 April 1788, huwde A n n a C a t h a r i n a
M e l a uit Maeseyck); J o a n n e s E m m a n u e l (geb. 29 Juli 1739, huwde 18 Jau.
1761 P e t r o n e l l a C a t e r s uit Maeseyck).
Zie: Doop, huwelijk- en overtijdensregisters van Thorn; J o s . H a b e t s e n A.J.A.
F l a m e n t , De archieven van het kapittel der vorstelijke rijksabdij Thorn II, 137,
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142, 144, 150, 152, 224, 232, 251, 283, 355, 847; J o s . H a b e t s , Geschiedenis
1

van het bisdom Roermond (voortgezet door W. G o o s s e n s ) IV , 105.
Verzijl
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[Frische, Joannes Jacobus]
FRISCHE (Joannes Jacobus), geb. te Thorn 5 Juni 1733, overl. aldaar 13 Juni 1789,
zoon van den voorgaande, was notaris te Thorn, secretaris van Meijel, Heel en
Neeritter, als secretaris van Heel nog vermeld 1763 en van Neeritter 1777, volgde
zijn vader als scholtis der vrijheerlijkheid Meijel in 1759 op; ook was hij raadsheer
der abdis en secretaris van het land van Thorn; in 1777 wordt hij als substituut meier
van Neeritter en in 1780 als meier aldaar vermeld. Hij was 14 April 1753 te Thorn
gehuwd met J a c o b a v a n B o m m e l uit Breda (overl. te Thorn 20 Juli 1767) en
hertrouwde aldaar 15 April 1780 C a t h a r i n a E l i s a b e t h B e t t i n g e r (geb. te
Thorn 7 Juni 1756, overl. aldaar 22 Jan. 1789, dochter van J a n J o s e p h B.,
ontvanger van het kapittel van Thorn, en van P e t r o n e l l a M e u l e n b e r g h . Uit
het eerste huwelijk o.a. een zoon: F r a n c i s c u s E m m a n u e l F r i s c h e (geb.
31 Jan. 1764, overl. 23 Juni 1790). Deze had veel te verduren van den notaris van
Thorn, Johan Mathias Dodé, die zich tot procureur en administrateur zijner erfenis
liet aanstellen en deze door bedrog in handen kreeg; hierover ontstond een langdurig
proces, dat 17 Sept. 1793 nog niet geeindigd was.
Zie: Doop, huwelijk- en overlijdensregisters van Thorn; J o s . H a b e t s e n A.J.A.
F l a m e n t , De archieven van het kapittel der vorstelijke rijksabdij Thorn II, 163,
164, 185, 232, 283, 367; Publ. de la soc. hist. et arch. dans le duchê de Limbourg
(1867), 267, 297; over zijn zoon Franciscus Emmanuel, bovenvermelde archieven,
396-397.
Verzijl

[Frische, Joannes Mathias Franciscus]
FRISCHE (Joannes Mathias Franciscus), geb. te Thorn 2 April 1731, overl. te Meijel
4 Januari 1808, zoon van Christianus Cornelius (zie hiervoor), was 1754-64
beneficiant van het altaar der H. Drievuldigheid in de stiftskerk te Thorn en werd in
1765 pastoor te Meijel. Hij verzette zich tegen de vernieuwingen door keizer Jozef
II ingevoerd en sloot zich tijdens den belgischen opstand bij de partij der Patriotten
aan. Dit was niet naar den zin van eenige keizersgezinde parochianen, die op
zekeren nacht zijn pastorie omsingelden om hem gevangen te nemen. Hij ontvluchtte
niet zonder levensgevaar en begaf zich naar Helden, pruisisch grondgebied, waar
hij bijna een jaar vertoefde (1791), totdat de gemoederen bedaard waren. Tijdens
de fransche overheersching, weigerde hij in 1798 den eed van haat aan het
koningschap en trouw aan de republiek af te leggen, werd bij decreet van 23 Aug.
1798 tot deportatie veroordeeld, maar nam de wijk naar Neerkant, een gehucht bij
Meijel, dat op staatsch gebied lag. In 1801 keerde hij naar Meijel terug.
Zie: J o s . H a b e t s , Geschiedenis van het bisdom Roermond (voortgezet door
1

W. G o o s s e n s ) IV , 104-105; Maasgouw (1908), 65.
Verzijl

[Fromberg, Pieter Frederik Hendrik]
FROMBERG (Pieter Frederik Hendrik), geb. te Amsterdam 19 Febr. 1811, overl. te
Buitenzorg 1858. Opgeleid voor apotheker, was hij als zoodanig eenige jaren in zijn
geboorteplaats werkzaam geweest, toen hij te Utrecht in de wis- en natuurkunde
ging studeeren. Hij legde daarin met goed gevolg zijn candidaatsexamen af, was
daarna drie jaren als assistent-landbouwscheikundige bij prof. Johnston te Edinburg
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en promoveerde ten slotte te Utrecht in 1847. Door de indische regeering tot
agricultuur-chemicus te Buitenzorg benoemd, stichtte hij daar een laboratorium van
landbouw. Zijn wetenschappelijke verhandelingen zijn in verschillende vaktijdschriften
te vinden. Zijn beschouwingen Over het nut der bemesting van rijst-
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velden en over de noodzakelijkheid tot verbeteringen in vele takken van cultuur
werden opgenomen in het Tijdschr. v. N.I. II (1850).
Zie: Natuurk. Tijdschr. v. N.I. XVI, 393.
Bartelds

[Fronhoff, Joannes]
FRONHOFF (Joannes), priester, geb. te Haarlem, overl. aldaar na een kortstondige
ziekte als pastoor der Sint-Bernardus-statie en deken van Kennemerland, 7 Nov.
1826. Na zijn priesterwijding was hij assistent in zijn geboortestad in de St.
Bavostatie, 27 Juli 1786. Van 19 Jan. tot 2 Nov. 1787 was hij werkzaam te Leiden
als kapelaan en liet zich volgens gebruik inschrijven als student der universiteit.
1788 was hij assistent bij den pastoor te Soeterwoude, die in zeer droevige
omstandigheden verkeerde wegens de troebelen in dien tijd. 1791 is er sprake van
hem in de correspondentie van den aartspriester, wegens de onlusten te Bergen.
Hij werd de eerste pastoor van 's Heerenhoek, in het afgelegen Zeeland, waar hij
een nieuwe pastorie en kerk oprichtte, Sept. 1797. 1806 werd hij overgeplaatst naar
Schipluiden en Lier, vond er een vervallen kerk en een oude woning. 1811 kreeg
hij de belangrijke statie St. Bernardus te Haarlem, waar hij tevens overste der
geestelijke dochters was. De ijverige werkzame herder werd bij zijn dood zeer
betreurd.
Zijn portret, geschilderd door J.P. van Horstok, kwam door de opheiffing der statie
Sint Bernard in het seminarie te Warmond en in 1870 in het bisschoppelijk museum
te Haarlem. Zijn portret is gegraveerd door D. Sluyter.
Zie: Bijdr. bisdom Haarlem VI, 398, XXIII, 427, XXIX, 323, XXXII, 422: XXXIV.
269, 355, XXXVII, 298, XLI, 287, 396, 433, XLIII, 454; Godsdiernstvriend XVII, 297.
Fruytier

[Frijdal, Franciscus Xaverius]
FRIJDAL (Franciscus Xaverius), geb. te Maastricht 22 Oct. 1815, overl. te Gent 11
Maart 1875, was een der novicen, na de herstelling van het Minderbroedersklooster
te Reckheim, werd 16 Mei 1837 te St. Truiden geprofest en 9 Aug. 1839 te Luik
priester gewijd. Hij was achtereenvolgens novicenmeester, geheimschrijver van
den provinciaal Lambertus Dirix in 1842, eerste vicaris van het herstelde klooster
te Reckheim, later gardiaan. Gedurende twaalf jaren bestuurde hij de congregatie
van de 3e orde te Gent, zonder daarom op te houden al dien tijd als een
onvermoeibaar missionaris te werken. Hij schreef: Geschiedenis der tweehonderd
en vijf Martelaren van Japan, zalig verklaard door Z.H. Pius IX en Leven van de H.
Maria Francisca der vijf wonden van O.H. J.C., maagd der orde van den H.
Franciscus, heilig verklaard door Z.H. Pius IX (uitgave Hemelsoet, Gent z.j.).
Zie: Th. C o e n e g r a c h t , Geschiedenis van het klooster en het college der
Minderbroeders te Reckheim III in Publ. de la soc. hist. et arch. dans le Limbourg
(1909), 34.
Verzijl

[Frijkenius, Simon Hendrik]
FRIJKENIUS (Simon Hendrik), zoon van L a m b e r t u s B e r n h a r d u s , raad,
schepen en burgemeester van Wijk bij Duurstede, en van A n n a C a t h a r i n a
R a d e m a k e r , ged. te Utrecht 28 Maart 1747, overl. te Batavia 6 Juni 1797. Hij
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nam dienst op 's lands vloot. werd in 1776 luitenant bij het college ter admiraliteit te
Amsterdam en 17 Nov. 1777 kapitein ter zee bij dat van West-Friesland en het N.
kwartier. Vervolgens werd hij luit.-kolonel en kapitein ter zee ten dienste der republiek.
Als een kundig man van erkende integriteit stond hij bij zijn meerderen hoog
aangeschreven. Toen na het grondwettig herstel in Sept. 1787 de overwinnende
partij zich voor de zware taak gesteld zag om maatregelen te beramen tot het op
de been houden der O.I.C., had de
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raadpensionaris van de Spiegel iuhaar even gaarne opgeheven als hare zuster de
W.I.C. Volgens hem toch was dat lichaam niet te redden. De advocast dier
compagnie, Mr. Sebastiaan Cornelis Nederburgh (dl. V, kol. 357) meende, dat de
Ed. maatschappij van de zorg voor de defensie ontlast, het tekort door belastingen
aangevuld en de vaart binnen den Archipel aan particulieren moest overgelaten
worden. Nederburgh en Frijkenius werden daarom door den opperbewindhebber,
stadhouder Willem V tot commissaris-generaal benoemd om dit programma in Indië
ten uitvoer te brengein. In zijn commissiebrief en in zijn instructie van 19 Aug. 1791,
werd Frijkenius C.-G. over alle Compagnie's bezittingen in Indië en van de Kaap de
Goede Hoop en tot commandant en chef van 's lands en compagnie's navale macht
in Indië op 15 duizend gld. 's jaars aangesteld. Tevens werd bepaald, dat zij beiden
met den G.-G. Alting (dl. I, kol. 101) en den directeur-generaal Hendrik van Stockum
met de dagelijksche leiding der zaken te Batavia zouden belast worden. Hiermede
werd al terstond een groote fout begaan: de indische heeren zouden wel zorgen al
het goede te neutraliseeren, dat de nieuwelingen wilden tot stand brengen. Hun
instructie schreef voor bij ontstentenis van van Stockum dezen te vervangen door
den gouverneur van Ceilon, Willem Jacob van de Graaff. In Dec. 1791 vertrokken
de heeren van Texel op 's lands fregat de Amazone, kapitein A. Cuvel, waarna zij
12 Juni 1792 aan de Kaap kwamen. De maatregel, dien zij daar namen om het
jaarlijksch deficit van 150 duizend gld. te stoppen, te weten belastingheffing,
veroorzaakte er groote ontevredenheid. De kaapsche veeboeren, menschen in wier
bedrijf geld geen rol speelde, waren daartoe niet in staat. De handel op Nederland
werd wel is waar geheel vrij gegeven, terwijl die met vreemde schepen aan rechten
onder-worpen bleef. Daar echter de retourvloot der compagnie steeds zoo goed als
volgeladen Was, waren de kaapsche kooplieden wel gedwongen tot vreemde
scheepsgelegenheid hun toevlucht te nemen, waardoor de in het vooruitzicht gestelde
vrije handel uitbleef. Op 2 Sept. 1793 scheepten zij zich in naar Java, waar zij 13
Nov. 1793 ter reede van Batavia aankwamen. Daar vonden zij van Stockum
overleden, die in weerwil van Frijkenius' verzet, vervangen werd als vierde lid door
Alting's schoonzoon, Joannes Siberg (dl. VII, kol. 1146). In den boezem van het
college der vier commissarissen, van welke Nederburgh, al spoedig op de hliand
der bataviasche familieregeering gebracht, de meest domineerende persoonlijkheid
was, rezen hevige geschillen, waarin Frijkenius, de eerlijke ronde zeeman, gewoonlijk
door de drie anderen overstemd werd. Hoe groot de verborgen invloed van de beide
indische leden der Hooge Commissie ook zijn mocht, de luister die den
opperlandvoogd weleer omgaf, ging allengs over op Nederburgh, den radja di
Hollanda, gelijk de inlanders, le roitelet de Hollande, zooals Dirk van Hogendorp
hem smalend noemde. Zijn ambtgenoot Frijkenius word in zijn oogen meer een hem
toegevoegd raadsman dan een mede-commissaris. In het conflict tusschen de
regeering en den bataviaschen Raad van justitie mocht F. luide zijn stem verheffen
tegen het al te draconisch optreden der drie anderen tegenover genoemde
recalcitrante rechtbank; hij mocht er op wijzen, dat het hier niet om personen, maar
om een beginsel ging. Niemand viel hem bij in zijn eerlijken strijd tegen ambtsmisbruik
en nepotisme. Don hopeloozen strijd moede, verzocht hij in Dec. 1795 van zijn
hooge waardigheid ontheven te worden. De goedgunstige bewilliging
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kwam echter eerst na zijn overlijden aan. Bij secrete resolutie werd zijn Weduwe
een jaargeld van 1500 gld. verleend. Geschriften van zijn hand zijn niet bekend,
alleen zijn er twee brieven van hem, waarin hij in 1796 schrijft over den hachelijken
toestand van Batavia sinds er geen vloot meer was om den Engelschen weerstand
te bieden.
Hij huwde 19 Nov. 1780 te Utrecht A n n a E l i s a b e t h H o o f t , dochter van
J a n J a c o b en van A n n a M a r i a S u s a n n a F r i j k e n i u s , ged. te Bunnik
28 Dec. 1749, overl. te Utrecht 7 April 1833. Haar moeder hertrouwde met Jacob
Langerak Oosterland. Uit F.'s huwelijk sproten een dochter A n n a C a t h a r i n a
(geb. te Uithoorn 26 Febr. 1781) en een zoon Mr. J a n J a c o b , ged. te Utrecht 14
Febr. 1783, ongeh. aldaar gest. 16 Febr. 1807. Hij was kanunnik in het kapittel van
Oud-Munster aldaar.
Als wapen voerde hij in goud een zwarten dubbelen adelaar.
Zie: d e J o n g e , Gesch, v.h. Ned. Zeewezen VI, 1e st., 240, 268; Vervolg op
Wagenaar XXIV, 331-337, XXXVI, 294; Tijdschr. voor N.-I., 260 (Batav. 1840); d e
J o n g e , Opkomst v. h. ned. gezag XII, blz. XLIX, LXIII, 335, 365, 367, 426; L a u t s ,
Gesch. v.d. vestiging der Nederl. in Indië V, 297; v a n B e r c k e l , Bijdr. tot de
gesch. v. h. europ. opperbestuur over N.-I., 37, 38 (Delft 1880); K a l f f , Uit de laatste
dagen der O.I.C. in Onze Eeuw, Maart 1909; C o l e n b r a n d e r , Kol. Gesch. II ('s
Gravenh. 1925); v a n d e n B e r g , Uit de dagen der compagnie (Haarl. 1904);
v a n R h e d e v.d. K l o o t , De Gouv.-Gen. en Comm.-Gen. van N.-I. ('s Gravenh.
1891).
Bartelds

[Fullink, Jean François]
FULLINK (Jean François), geb. te Enkhuizen in 1805, overl. te Kampen 19 Jan.
1888. Hij studeerde in de godgeleerdheid te Leiden en was eenige maanden
hulpprediker te Weerseloo, sedert 1835 te Haarlem. Te Gulpen werd hij predikant
29 April 1838; emeritus 1 Juli 1878. Hierna vestigde hij zich eerst te Tiel, daarna te
Kampen. Hij schreef: Leerrede over de gehoorzaamheid van Abraham, Gen. 22:
1-12, ten voordeele der stich-
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ting van een kerkgebouw te Turin (Schied. 1852); en: De zeven kruisgezegden
(Amst. 1869).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel. in Ned.
III, 146.
Knipscheer

[Fijnebuik, Barend]
FIJNEBUIK (Barend), geb. te Zwolle, overl. aldaar in 1881. Hij werd predikant in de
Ned. Herv. Kerk te Zoutelande 29 Sept. 1833, te Zwartsluis in 1836, te Vlissingen
6 Mei 1838, te Hoogeveen 29 Dec. 1839. Hier legde hij de bediening neer 10 Juli
1842 en werd predikant van de ‘afgescheiden gemeente’ te Schiedam. Reeds na
vijf maanden vestigde hij zich te Zwolle. Hier is hij onder allerlei verwarringen nog
in en na 1844 predikant van een afgescheiden gemeente geweest. Toen zijn geheele
gemeente was te niet gegaan is hij tot de Ned. Herv. Kerk teruggekeerd, maar een
verzoek om weer predikant te mogen worden is door het provinciaal kerk bestuur
van Zuid-Holland afgewezen. Hij schreef: De Christelijke vrijheid beschouwd als
een zegenrijk gevolg van de uitstorting des Heiligen Geestes (Zwolle 1846).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel. in Ned.
III, 155-157; Kerkelijk Handboek (1909) Bijl. 151 (?), 157, (1912) Bijl. 157.
Knipscheer

[Fyre, Anthony de]
FYRE (Anthony d e ), geb. in het land van Luik, terechtgesteld te Amsterdam in Aug.
1572.
In Febr. 1572 werd hij in la Rochelle met een aantal andere mannen door Monsieur
de Cabeau aangeworven; ze gingen per schip. naar Dover, waar de vloot der
Watergeuzen onder bevel van den graaf van der Marck lag. Op 1 April 1572 was
hij bij de inneming van den Briel en bij het aan land gaan werd hij tot vaandeldrager
aangesteld. In den Briel legde hij in handen van Lumey den eed van trouw af. In
Juni 1572 nam hij als soldaat in het vendel van Eloy van Rudam deel aan een
strooptocht naar Zuidland, verder naar Dordrecht, het slot Liesveld, waar hij bij een
gevecht aan de hand gewond werd. Door Gouda trokken de Watergeuzen terug
naar den Briel. In Aug. 1572 werd hij bij Diemen door de Spanjaarden gevangen
genomen enop 11 Aug.1572 te Amsterdam verhoord.
Zie over hem: Archief van Amsterdam, Confessiënboek, 1572-1578, fol. 12 vo.
Vogels
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G.
[Gabbens, Gerben]
GABBENS (Gerben), geb. op Ameland, gehuwd met D y t z e v a n D o c k u m ,
weduwe van Rumph Hinrichs. Op 23 Aug. 1570 wordt hij als burger van Emden
ingeschbreven. Wij ontmoeten hem het eerst op de vloot der Watergeuzen in den
zomer van 1571, als luitenant van kapitein Gillis Pietersz. Steltman. Begin 1572 is
hij zelf kapitein van een schip, hij ligt bij OostVlieland en neemt een schip met boter
en andere mondbehoeften. Op 10 Maart 1572 hangt hij den schout van het eiland,
Joost Prysbier, aan den mast op, waarschijnlijk omdat deze de Walen geholpen
had. Talrijk zijn de klachten van schepen uit Emden, die hij in Maart en April 1572
op de Eems plundert of rantsoeneert. Hij dreigde eens de emder schippers over
boord te gooien, indien de stad hem geen kruit en kogels leverde. Hij was dus een
man, die niet van halve maatregelen hield. Hij werkte hier veel samen met Wybe
Sjoerds.
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Zie over hem: Archief van Emden, Bürgeraufnahme-bücher en
Vrijbuitersschade-protokollen, 1571 en 1572; v a n V l o t e n , Nederl. Volksopstand
(1858) I, 196; J a n s s e n e n e n v a n D a l e ,\ Bijdragen III, 94; H a g e d o r n ,
Ostfrieslands Handel und Schifffahrt, 272.
Vogels

[Gabry, Bartholomaeus]
GABRY (Bartholomaeus), geb. te Gouda in 1743, overl. aldaar 2 Febr. 1819. Hij
studeerde te Leiden in de godgeleerdheid en werd predikant te Akkooi 26 April 1772,
te Heenvliet 12 Mei 1776; emeritus 9 Oct. 1808. Hierna woonde hij te Gouda. Hij
schreef: Bundel van heilige keurstoffen (Amst. 1785).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel. in Ned.
III, 163; R. A r r e n b e r g , Naamreg. v. Nederd. boeken tot 1787, 181; Kerkelijk
Handboek (1903) Bijl. 112, (1907) Bijl. 122.
Knipscheer

[Gaffron, Heinrich von]
GAFFRON (Heinrich v o n ), geb. te Grebel (Pruisen) in 1813, overl. te Sindanglaja
1880.
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In Indië gekomen als koloniaal bij het O.-I.L. (1839) ging hij later over bij het
binnenlandsch bestuur op de buitenbezittingen, waarin hij het bracht tot ass.-resident
van Billiton. Zijn geschriften, voor het meerendeel over de aanwezigheid van ertsen
in Borneo, verschenen in het Nat. Tijdschr. van N.-I. II, V, VI, XI.
Zie: Encycl. van Ned. Indië in voce.
Bartelds

[Gagnebin, Ferdinand Henri]
GAGNEBIN (Ferdinand Henri), geb. te Engollon (kanton Neuchâtel) 3 Dec. 1816,
overl. in zijn geboorteland 15 Jan. 1890. Hij werd in Juli 1849 predikant te Planchettes
en enkele jaren later te Eplatures (beide plaatsen in kanton Neuchâtel). Bij de
tegenomwenteling van 3 Sept. 1856 werd hij. als koningsgezinde gevangen. Door
tusschenkomst van Napoleon III is hij einde Jan. 1857 bevrijd. Nadat hij van 29
Maart tot 1 Juli den dienst in de waalsche gemeente te Amsterdam voor Ds.
Chavannes (dl. V, kol. 110) had waargenomen, werd hij 22 Juli 1857 tot predikant
van deze gemeente beroepen. Zijn intrede had plaats 18 Oct. 1857; hij werd emeritus
1 Juli 1889. Met moeite verliet hij hierna zijn tweede vaderland voor het land zijner
geboorte. Veel heeft hij gedaan voor de geschiedenis van de waalsche kerken in
ons land. Reeds leidde hij met een ‘Introduction’ het eerste deel in van Bulletin de
la Commission pour l'histoire des églises wallonnes (1884). Hier gaf hij een overzicht
van deze geschiedenis. In hetzelfde deel verscheen van hem: Pasteurs de France,
refugiés en Hollande, een ‘met groote zorg opgemaakte lijst’ (C. S e p p ) en:
Etablissement de l'Eglise wallonne de la Haye. In dl. II schreef hij: Résolutions
synodales concernant les pasteurs français réfugiés en Hollande 1684-1687 en:
L'Eglise wallonne de Harlem; in dl. III: Liste des églises wallonnes des Pays-Bas et
des pasteurs qui les ont desservies. Na zijn dood verscheen in dl. VI: Les
cinquante-trois premières années de l'église waltonne de Breda. Bovendien gaf hij
uit: Het. derde eeuwfeest van de vestiging der Hervormde kerk in Frankfrijk, 26-28
Mei 1559, vert. door H.J. Spijker (dl. III, kol. 1195 v.). Over het beroep van A. Réville
(dl. IV, kol. 1145 v.) schreel hij: Courlte explication présentée aux membres del'
église wallonne d' Amsterdam (Amst. 1868), vertaald als: Korte verklaring.... (Amst.
1869), waarop Réville antwoordde met: Le manifeste de M. Gagnebin (Rott. 1869).
Nog is van hem het door J. de Neufville vertaalde: De weg des kinds (Amst. 1861),
en bezit de ‘bibliothèque wallonne’ te Leiden een manuscript van zijn hand: Notices
el extraits des articles synodaux et autres sources concernant diverses églises
wallonnes dans les Pays-Bas, Outre-Meuse, Allemagne, Amérique. Eindelijk zijn
eenige leerredenen van hem verschenen.
Zijn fotogr. portret in Bull. Egl. Wall. IV.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woorden boek van Protest. Godgel. in Ned.
III, 163-165; Brinkmans Catalogus van boeken (1850-1882) 390, 513, 986; C. S e p p ,
Bibliotheek van nederl. kerkgesch. schrijvers (Leid. 1886) 377 v.; H.A. G (a g n e b i n )
in Bulletin de la Commission.... IV, 405 v.v.
Knipscheer

[Gaillard, Jacques]
GAILLARD (Jacques), overl. te Leiden 17 Juli 1688. Vóórdat hij in Sept. of Oct.
1662 predikant werd van de waalsche gemeente te 's Hertogenbosch, was hij reeds
hoogleeraar te Montauban. Omstreeks Sept. 1666 werd hij waalsch predikant te
Leiden. Curatoren van de leidsche universiteit benoemden hemin 1667 tot lector;
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in 1670 werd hij regent van het fransche ‘collegie’; in 1686 hoogleeraar in de faculteit
der godgeleerd-
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heid. Zijn inaugureele rede had tot ttel: De natura et dignitate theologiae. Eenige
van zijn academische stellingen verschenen als: Melchisedecus Christus (Leid.
1686), waarin hij o.a. zijn gevoelen verdedigt dat Melchisedek Christus zelf is
geweest. Nog schreef hij: La généalogie dc Jésus Christ.... (Leid. 1683) en: Specimen
quaestionum in novum instrumentum de filio hominis (Lugd. Bat. 1684).
Er bestaat een portret van hem door A. Zijlvelt.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel. in Ned.
III, 165 v.; L. K n a p p e r t , Gesch. der Nederl. Hervormde Kerk II (Amst. 1912) 47;
Bibliotheca theol. et philos. (Lugd. Bat., Burgersdijk en Niermans, 1900) 774, no.
295.
Knipscheer

[Gallaeus, Servatius]
GALLAEUS (Servatius) of G e r v a i s G a l l é geb. te Rotterdam in 1627, overl. te
Haarlem in 1689, aldaar begraven 22 Febr. Hij studeerde te Leiden in de
godgeleerdheid, en werd waalsch predikant te Zierikzee in 1652, te Haarlem 26
Oct. 1670.
Hij schreef: Dissertationes de Sybillis earumque oraculis cum figuris aereis (Amst.
1688); Σιβυλλιαϰοὶ Χϱησιμο, hoc est sibyllina oracula ex veteribus codicibus
emendata ac restitula et commnentariis diversorum illustrata.... (Amst. 1689); Lucii
Caecilii Lactantii Firmiani opera.... (Leid. 1660). Ook schreef hij enkele gedichtjes
enz.
Er bestaat een portret van hem door R. de Hooghe.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel. in Ned.
III, 171.
Knipscheer

[Gallois, Hendrik]
GALLOIS (Hendrik), geb. te Deventer in 1792, overl. te Friezenveen in Jan. 1858.
Hij studeerde te Leiden in de godgeleerdheid en werd predikant te Friezenveen 10
Nov. 1816. Hij schreef: Redevoering over het hoog wenschelijke der
bijbelverspreiding.... (Amst. 1847) en: Iets waartoe het schrijven over een gevreesd
gebrek van leeraars in de Hervormde kerk in deze dagen aanleiding heeft gegeven
(in Boekzaal 1820). Anoniem verscheen van hem: Aanmerkingen op de
geschiedkundige gedenkstukken, en aanmerkingen over het bestuur van Holland
door Lodewijk Bonaparte (Dev. 1820). G.A. V i s s c h e r bepleitte hiertegenover
Lodewijk's goede bedoelingen in: Brief aan den naamloozen schrijver (Utr. 1821).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel. in Ned.
III, 172 v.; Kerkelijk Handboek (1912) Bijl. 154; J.I. v a n D o o r n i n c k , Bibliotheek
v. Nederl. anonymen en pseudon. ('s Grav. Utr. 1871), kol. 7; d e z . , Vermomde en
naaml. schrijvers II (Leiden 1885), kol. 9; J.C. v a n S l e e , De illustre school te
Deventer ('s Gravenh. 1916) 262.
Knipscheer

[Gallus, Carolus]
GALLUS (Carolus), of K a r e l d e H a a n , geb. te Arnhem 16 Aug. 1530, overl. te
Nijbroek 28 Jan. 1616. Zijn levensloop is belangrijk voor de kennis van de kerkelijke
geschiedenis in zijn dagen. Hij is de vader van Henricus Gallus (dl. 1, kol. 916). Te
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Keulen studeerde hij eerst in de rechten, daarna in de godgeleerdheid. Eigenaardig
is het, dat hij te Genève daarna studeerde voor het priesterambt in de
(nederlandsche) katholieke kerk onder Calvijn en Beza. Wij weten dan ook van een
waarschuwing van een zijner vrienden voor de ‘loezerij’ van Rome's tegenstanders.
In 1556 werd hij pastoor te Elst (Bectuwe). Drie gevallen van ketterij en
martelaarschap zijn uit dien tijd (1559 tot 1563) bekend van zijn parochianen. H. de
Vries (zie beneden a.w. blz. 69) geeft een heele rij van universiteitssteden op, die
hij nog
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vóór zijn benoeming te Elst heeft bezocht. In de eerste helft van 1560 werd hij
pastoor te Deventer. Zijn eerste openlijke ketterij was de uitreiking van het avondmaal
in beide gestalten op Kerstmis 1560, waarover de deken van Deventer hem
aanklaagt. Nog tot 29 Juni 1561 heeft de stadsregeering hem gehandhaafd, maar
toen moest zij hem ontslaan. Gallus vluchtte naar Hamm (graafschap Mark), waar
de hertog van Kleef hem als zielszorger heeft aangesteld. Hier is zijn zoon Henricus
(zie boven) geboren. Na een botsing met de ‘Wederdoopers’ aldaar werd hij
ontslagen en vertrok hij in 1576 naar Bremen. Zijn gevoelens over de doopsgezinden
leeren wij kennen uit zijn geschrift: Leer des christlicken geloovens in veer boecken
tegen den wederdopern erdömmen (Bremen, z.j.), waarvan de opdracht aan prins
Willem I is gedateerd 26 Aug. 1577. Het is vertaald als: Malleus anabaptistarum:
een hamer op dat hoeft aller wederdoperschen secten, welcke slaet, breeckt ende
gantschlik verderft haren kop, und verdedigt die Godtlicke waerheyt (Arnh. 1606).
De opdracht van deze vertaling is gericht aan prins Maurits en gedateerd 29 Sept.
1603.
Kort na 1577 is hem in samenwerking met Johannes Fontanus (dl. I, kol. 873-875)
de hervorming van Gelderland toevertrouwd. Zij moesten voor de krijgslieden als
legerpredikanten optreden en aldus ook burgers tot de prediking lokken. Hij schijnt
te Arnhem gewoond te hebben. Onuitgegeven bleef zijn Discours von der
administration der geistlicher guederen dat echter naar den inhoud, soms woordelijk,
is opgenomen in het plakkaat over Gelderland uitgevaardigd op 31 Mei 1580. In
de‘Ordonnantie eninstructie voor de lieden van de kerkenrekenkamer’ (1 Juni 1580),
door graaf Jan van Nassau en de Raden van Gelderland uitgevaardigd, wordt hem
het ambt van ‘eersten auditeur’ opgedragen. De macht van graaf Jan duurde echter
kort, en Gallus trok naar Deventer, waar hij in denzelfden geest zijn invloed deed
gelden. In Overijsel werd een ‘ontvanger der geestelijke goederen’ aangesteld;
Gallus bekleedde dit ambt van 8 Aug. 1583 tot 3 Sept. 1586. Een poging om te
Deventer predikant te worden door een beroep op zijn aanstelling door den
magistraat, toen hij nog ‘in het pausdom’ was, mislukte. Trouwens, 29 Jan. 1587
kwam Deventer weer in de macht van de Spanjaarden. Kort te voren was zijn vrouw
overleden. Hij moest vluchten en kwam te Leiden. Hier werd hij 4 Mei 1587 op proef
tot buitengewoon hoogleeraar in de godgeleerdheid bevorderd. Hem en zijn zoon
werd het predikambt aangeboden. De zoon aanvaardde het; hij sloeg het af. In zake
Herman Herberts (dl. VII, kol. 559-561) ontving hij met anderen in 1589 de opdracht
om over de ‘nadere verklaring’ die deze gegeven had te oordeelen. Op 10 Febr.
1592 is hij ontslagen, van welk ontslag hij een half jaar te voren bericht ontving;
men weet niet waarom (H. d e V r i e s , a.w., blz. 70). Hij hertrouwde 22 Juli 1592
met een juffrouw U t e n b r o e k , die echter reeds 28 Jan. 1593 overleed. Na eenige
vergeefsche pogingen hier en daar werd hij predikant te Scherpenzeel in 1594,
sedert Juni 1595 te Nijbroek; emeritus in 1610. Hij is in de kerk aldaar onder den
preekstoel begraven.
Nog heeft Gallus uitgegeven: Clavis prophetica nova apocatypseos, Joannis
apostoli et evangeliographi (1592) met eenige toevoegselen. De opdracht aan prins
Maurits in dit werk is gedateerd 8 Febr. 1592. Hier en in zijn onuitgegeven vroeger
geschreven, Examen decretorium Synodi Hagensis 1586,20 Jan. habitae open baart
hij zich als een tegen-
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stander van de kerkorde. Onuitgegeven bleef ook zijn Commentaar en uitlegging
der apostolische epistelen (reeds in 1583 geschreven). Zijn dochter R a c h e l d e
H a a n heeft uitgegeven Den paelsteen der philosophen. Op het eind van zijn leven
(nog na zijn emeritaat ?) heeft hij de nederlandsche geloofsbelijdenis en den
catechismus slechts onder voorbehoud onderteekend. ‘Het is niet onwaarschijnlijk
dat de Zeeuwen zóó sterk tegen zijn godsdienstige zienswijze ingenomen waren,
dat zij, om zijn onderwijs [te Leiden] te kunnen mijden, de oprichting eener illustre
school te Middelburg ontwierpen’ (R e i t s m a , a.w., blz.282). De bibliotheek van de
universiteit te Genève bewaart in manuscript een brief van hem uit Leiden, d.d. 16
Maart 1591, aan Beza, waarin hij spreekt van zijn studién te Genève en elders, en
over zijn verschil met Beza, eenige leerstukken enz. betreffende. Deze brief is
afgedrukt door H. d e V r i e s , a.w., blz. 247-255. Een andere hand schreef op het
origineel: ‘Caroli Galli quaedam absurda et curiosa’.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel. in Ned.
III, 173-177; J. R e i t s m a , Gesch. van de Hervorming en de Herv. Kerk der Nederl.,
3e dr. (Utr. 1916) 275, 282; H. d e V r i e s , Genève pépinière du Calvinisme
Hollandais I (Frib. 1918) 44, 69, 203, 247-255; Catalogus der werken over de
doopsgez. in de bibliotheek der Ver. Dpsg. Gem. te Amsterdam (Amst. 1919) 195;
J.G. d e H o o p S c h e f f e r , Gesch. der kerkhervorming in Ned. tot 1531 (Amst.
1873) 472; L.D. P e t i t , Repertorium der verhand.... in tijdschriften.... II (Leid. 1913),
kol. 642; C. S e p p , Bibliotheek v. Ned. kerkgeschiedschrijvers (Leid. 1886) 232,
246; d e z . , Geschiedk. nasporingen I (Leid. 1872) 17, 139; Kerkelijk Handboek
(1878), 30, 47, 505, (1903) Bijl. 126, 144, (1907) Bijl. 131 (1912) Bijl. 142.
Knipscheer

[Gameren, Gerardus van]
GAMEREN (Gerardus v a n ), kanunnik van de Sint Janskerk te 's Hertogenbosch
en deken van het kapittel, overleed aan de pest 18 Juli 1558. Hij bezat de kapelanie
van St. Christophorus in Coudenberg te Brussel, welke hij 28 Mei 1537 verwisselde
tegen een kanunnikdij te 's Hertogenbosch; 1553 vroeg de deken Philippus van
Doorn (de Spina) den kanunnik Mr. G.v. Gameren tot coadjutor, hetgeen hem werd
toegestaan. Deze volgde hem op als deken 5 Januari 1558, doch stierf hetzelfde
jaar. Van Gameren bezat ook een beneficie in de kerk van Geffen.
Een naamgenoot G e r a r d v a n G a m e r e n van 's Hertogenbosch behaalde
1546 als student der Lelie te Leuven bij de promotie der filosofie de 22e plaats van
157.
Zie: C o p p e n s , N. Beschr. bisdom 's Hertogenbosch II, 89; S c h u t j e s , Gesch.
bisdom 's Hertogenbosch IV, 255, 257, 263; Analectes hist. eccl. III (1866) 28.
Fruytier

[Gameren, Hannardus van]
GAMEREN (Hannardus v a n ), G a m e r i u s , humanist, latijnsch dichter uit de 16e
eeuw, werd geboren te Hemert en noemde zich op de titels van zijn werken
M o s a e u s . Vandaar dat de schrijvers V a l . A n d r e a s e n F o p p e n s , Bibl.
Belg., 431, S w e e r t i u s , Athenae Belg., 320, beweren dat hij geboren is in
Hemertensi pago juxta Moscicam, nabij Maaseyck. Dit herhaalt H o f m a n
P e e r l k a m p , Vita belg. qui carmina latina scripserunt, 65-66; d e T h e u x e n
D a r i s , Hist du dioc. de Liège XVI siècle, 440, 631. De Biographie Nat. Belg. VII,
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47, zegt nog dat Gamerius geboren is in het dorp Hemert bij de Maas, Prinsdom
Luik. P i r o n , Algem. levensb. van mannen en vrouwen, 129 zegt echter, dat Game-
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rius geboren is te Hermée aan de Maas. Dit dorp ligt niet bij Maaseyck maar bij
Herstal, en op eenigen afstand der Maas. P i r o n heeft begrepen, dat noch in de
buurt van Maaseyck, noch in geheel België een dorp of gehucht Hemert te vinden
is en wil de vraag aldus oplossen. J ö c h e r , Allg. Gelehrten Lexicon II, 352 (ed.
1750) noemt hem ‘Poeta van Maestricht, dather er seinen Zunahme bekommen’.
De geboorteplaats van G. is in werkelijkheid te zoeken tusschen Maas en Waal.
V.d. A a , Aardrijkskundig woordenboek meent, dat hij geboren is te Ophemert,
Tielerwaard, aan de Waal. Meer waarschijnlijk is echter Nederhemert in den
Bommelerwaard, Gelderland, dat aan de Maas ligt. Ook waren zijn ouders afkomstig
van Bemmel of Bommel. Het rweinige dat men met zekerheid over Gamerius weet
is meest gehaald uit de uitgave zijner werken. F. N e v e , Mém. sur le collège des
trois langues à Louvain, 339, zegt van H. Gamerius van Maaseyck (dit Mosaeus),
dat het niet bewezen is, dat hij te Leuven aan de universiteit studeerde. Hij behaalde
den graad van licentiaat in de medicijnen. Daarna kwam hij als leeraar in de grieksche
taal aan de universiteit te Ingoldstadt. In latijnsche verzen hield hij een lofspraak
over deze taal, Dec. 1564. Het volgend jaar liet hij aldaar zijn Bucolica latina drukken.
Van Gameren verlangde naar de Nederlanden terug te keeren, waarschijnlijk, toen
de universiteit overging in de handen der Jezuieten. Herlog Albrecht van Beieren
beval hem aan in een schrijven uit München 5 April 1568 aan de universiteit van
Leuven (afgedrukt in Annuaire de l'univ. de Louv. XII (1848) 183-184). De hertog
was den dichter zeer genegen, die den titel droeg van: ‘poeta laureatus, comes
palatinus caesareus en minister ducis Bavariae per Belgium,’ in de tweede uitgave
1568 bij Plantijn te Antwerpen van zijn Bucolica latina adimitationem principum
poetarum (R u e l e n s e t d e B a c k e r , Annales Plantiniennes I, 80-81.) Plantijn
droeg het werk op aan den hertog Albrecht. Nog in het jaar 1568 komt van Gameren
voor als bestuurder der latijnsche school te Tongeren. 1571 was hij professor aan
de veel bezochte latijnsche school te Harderwijk in Gelderland (Corresp. de Plantin
I, 244). Hier moest hij waarschijnlijk wijken voor de troebelen. Daarna vindt men
hem verbonden aan het huis van Don Jan van Oostenrijk. 1578 gaf hij te Luxemburg
o

een boek van 206 blz. in 4 uit Vera et simplex narratio eorum quae ab adventu D.
Joannis Austriaci supremi in Belgio pro Catholica Majestate Gubernatoris.... gesta
sunt. Het werk bevat een latijnsche vertaling van brieven en akten van den vorst
aan de Staten en aan de voornaamste personen. Uit de weinig nauwkeurige
opsomming der werken van H. Gamerius bij S w e e r t i u s e n F o p p e n s ziet
men, dat hij optrad tegen de leer van Luther en polemiek voerde.
H u r t e r , Nomenclator lit. (ed. 1892) I, 14 noemt hem terloops en vermeldt zijn
dood 1580 met een verwijzing naar M e d e r e r , Annales ingolstad. I, 281. De overige
reeds vermelde schrijvers kennen geen jaartal of plaats van overlijden.
Fruytier

[Gangelt, Nicolaas van]
GANGELT (Nicolaas v a n ), kartuizer, overl. te Roermond 1598 of 1599. Hij was
geprofest monnik van het kartuizerklooster Betlehem te Roermnond. Toen deze
stad 23 Juli 1572 werd ingenomen door de troepen van den Prins van Oranje,
richtten deze er een slachting aan onder de kloosterlingen en geestelijkheid. In het
klooster der kartuizers aan de Swalmerstraat doodden zij 9 paters en 3
leekebroeders, terwijl andere leden
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van het convent ernstige mishandelingen hadden te verduren. De prior Joachim
van Tongerlo (dl. VI,kol. 1279) had in der haast het grootste deel der
kloostergemeente in de kerk rondom het altaar verzameld. Hier maande hij de zijnen
aan tot standvastigheid, en daar den kloosterlingen geen tijd meer was gelaten om
ieder in het bijzonder biecht te spreken, ontvingen zij na een openbare belijdenis
de absolutie. Onmiddellijk daarop volgde de gruwelijke slachting. Nadat de soldaten
reeds in de gangen en cellen 3 broeders en 2 paters hadden afgemaakt, verschenen
zij, roepende om geld en kostbaarheden, in de kerk. Het eerst staken zij hier Hendrik
Wellen (dl. VI, kol. 1310) neer. Vervolgens richtten zij zich tot den diaken Nicolaas
van G., die geknield zijn armen biddend omhoog hield geheven. Zij losten op hem
een schot en de kogel ging door zijn handen. Hij viel nu voorover ter aarde, waarop
de bende hem liet liggen en zich met de andere slachtoffers ging bezig houden.
Met Johannes van Maastricht (zie art.) werd Dom Nicolaas weggevoerd en later
voor losgeld vrijgelaten.
Toen later de chartreuse van Roermond weder werd bevolkt, keerde hij er terug.
Bij zijn overlijden bekleedde hij daar het ambt van procurator.
Zie: L. S u r i u s , Commentarius brevis rerum in orbe gestarum, ab anno satutis
MD usque in annum MDLXXIIII (Colon. 1579); A. H a v e n s i u s , Historica relatio
duodecim martyrum cartusianorum qui Ruremundae in Ducatu Geldriae agonem
suum feliciter compleverunt (Colon. 1608; Gand. 1608); H a v e n s i u s - U w e n s ,
Historie van twelf Martelaers der Carthuyser Ordre (Roermond 1649); O. H e s s e ,
De Martelaren van Roermond, een bronnenstudie in Limb. Jaarb. XVII (1911); J o s .
H a b e t s , Gesch. bisd. Roermond I, 66 vlg., III, 714 vlg.; K r o n e n b e r g , Neerlands
Heiligen in later eeuwen I, 149, vlg.; De nieuwe Koerier van 15, 22, 25, 29 Juli en
5 Aug. 1922, artikelen bij de 350-jarige herdenking van hun marteldood door J.D.D.
K e u l e r s , P.J.M. v a n G i l s , P. A l b e r s , A.F. v a n B e u r d e n , W. G(o o s s e n s )
e.a.; Cartae Capituti Generalis Ordinis Cartusiensis (Ms. Certosa del Galuzzo,
Florence).
Scholtens

[Gansefoort, Gerhardus]
GANSEFOORT (Gerhardus), geb. te Hazen (Westfalen (?)), overl. te Westerwijtwerd
3 Juni 1653, waar hij sedert 1626 predikant was. Wellicht uit het geslacht van Wessel
Gansfort (dl. V, kol. 195-197). Hij schreef: Strena spiritualis, d.i. een geestelijke
Nije-jahrs-gave.... (Embd. 1634), en: Myrrha satutifera, d.i. Het bitter, nochthans
salighmakende lijden Jesu Christi.... (Gron. 1648 [of 1654?]).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel. in Ned.
III, 179; Kerketijk Handboek (1914) Bijl. 174.
Knipscheer

[Ganswald, Henricus]
GANSWALD (Henricus), geb. te Roermond, pastoor te Wanckum, stichtte 1638
een studiebeurs ten voordeele zijner bloedverwanten en van arme studenten te
Wanckum, Hisbeek en aangrenzende dorpen bij Venlo. De studiebeurs werd
gevestigd in het college Montanum te Keulen. Sinds 1812 is deze onder het beheer
van den Verwaltungsrath der Schul- und Stiftungslonds te Keulen en bracht in 1892
nog 102 pruisische daalders op. In zijn parochie stichtte hij eenig inkomen voor het
catechismus-onderricht na den middag.
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Zie: H a b e t s , Gesch. bisdom Roermond III, 263, 608; B i a n c o , Gesch. d.
Studienstiftungen, 275; De Maasgouw (15 Juni 1891), 150.
Fruytier

[Gaudio, Vincenzio Maria]
GAUDIO (Vincenzio Maria), geb. te Bari in het voormalig koninkrijk Napels in
1722/23, overl.
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na 1774. Hij was doctor in de beide rechten en werd als zoodanig reeds op jeugdigen
leeftijd benoemd tot professor aan de Academie te Napels. Daarna was hij van
1751-1754 werkzaam aan de kanselarij te Weenen, werd protestant te Göttingen,
waar hij van April 1755 tot midden 1758 verbleef als lector in de rechten, wijsbegeerte
en letteren (Italiaansch). Wegens onaangenaamheden met een collega werd hier
op hem de strafmaatregel van het consilium abeundi toegepast, waarna hij zich te
Giessen als lector vestigde. Ook hier kreeg hij onaangenaamheden met zijn collega's
aan de Universiteit, vooral in verband met zijn godsdienstige overtuiging, zoodat hij
Giessen verliet (1761) en naar Berlijn vertrok. In April 1765 vindt men hem te 's
Gravenhage: hij gaf er den pages aan het Hof van den Stadhouder en ook anderen
personen les in de rechten, wijsbegeerte en letteren; tevens werkte hij voor de
uitgevers Merkus, Rey e.a., bekend als verspreiders van Encyclopedische
geschriften. In 1766 vestigde hij zich te Amsterdam, waar hij woonde ten huize van
de weduwe van Brendanus Broeders op het Singel tusschen Raam- en
Schoorsteenvegerssteeg. Hier werkte hij mede aan het Journal des Sçavans van
den uitgever Rey, waarin propaganda werd gemaakt voor de denkbeelden van
Voltaire en andere vrijgeesten. In het nummer van April 1766 publiceerde Gaudio
onder het pseudoniem A l é t o p h i l e een drietal scherpe artikelen (zijnde gedeeltelijk
een vertaling van brieven van Pierre Alexandre du Peyrou, gepubliceerd in de
Monthly Review), die een verdediging bevatten van de idecën van Rousseau (wiens
Emile in 1762 was verbrand), doch tevens een ongekend heftigen aanval inhielden
op de theologie en de predikanten in het algemeen. Op aandringen van de waalsche
predikanten te Amsterdam werd een instructie geopend tegen den uitgever, waarop
Gaudio zijn naam bekend maakte en na een vrij langdurig verhoor op 20 Nov. 1766
veroordeeld werd tot 30 jaar opsluiting in het Rasp- of Spinhuis te Amsterdam. Dit
vonnis is wel een bewijs voor het feit, dat zelfs in de tweede helft van de 18de eeuw
in ons land nog slechts een zeer betrekkelijke verdraagzaamheid heerschte.
Hoe lang Gaudio in het Rasphuis heeft gezeten, is niet bekend. Een notaris kreeg
opdracht om zijn boedel te regelen; deze werd bij beschikking van schepenen dd.
3 Juni 1767 van zijn opdracht ontheven. Verder is er nog een bericht uit 1774, waarin
wordt medegedceld, dat Gaudio in de gevangenis kraukzinnig is geworden. In de
registers van het Spinhuis, die met 1780 beginnen, komt hij niet meer voor, zoodat
hij waarschijnlijk vóór dat jaar als krankzinnig uit zijn gevangenschap is ontslagen
en elders is overleden.
Bij zijn aankomst te Giessen (1758) had hij, volgens aanteekeningen in het
Universiteits-archief aldaar, een vrouw en drie kinderen.
Hij schrecf o.a. Disp. juris Romani de haereditatibus quae ab intestato deferuntur
(Gött. 1756); Disp. de testamenti factionis de jure naturae firmitate (Gött. 1756);
Nouveaux Elemens de la Grammaire Italienne (Gött. 1756); Scelta di varij pezzi dei
piu classici autori (Gött. 1757); Nouvelle découverte dans l'histoire littéraire sur
Polybe (Berl. 1758); Diss. ad Q. Horatium Flaccum in qua vexatissimi loci ex Arte
Poëtica vs. 128-130 (Laubaci 1760).
Zie: K.R. G a l l a s , Vincenzio Gaudio in Jaarboek- Amstelodamum XXIII (1926)
117 e.v.; W.F.H. O l d e w e l t , Nadere bijzonderheden over Vincenzio Gaudio in
hetz. jaarb. XXIV (1927) 167 e.v.; M. B o a s , Nadere bijzonderheden over Vincenzio
Gaudio, in hetz. jaarb. XXVI (1929) 161 e.v., benevens de in deze art. aangehaalde
Iiteratuur.
Wijnman
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[Gaule, ridder Hieronymus de]
GAULE (ridder Hieronymus d e ), B a l d e w i j n s zoon, werd 28 Mei 1628 kanselier
van het Souvereine Hof van Gelderland te Roermond, overl. 16 Juli 1650 te
Roermond. Hij was gehuwd met jkvr. A n n a v a n K i n s c h o t , H e n r i c u s dochter,
overl. te Roermond 1 Mei 1650. Hun grafstede is nog te zien in een der zijkapellen
van de kathedraal van Sint Christoffel te Roermond, waar zij gedekt wordt door een
groote blauwe zerk.
In de benauwde tijden voor het Overkwartier vóór den vrede van Munster moest
de Gaule dikwijls de verdediger en tolk der spaansche regeering zijn tot het verkrijgen
van subsidiën, noodig om den oorlog voort te zetten. In 1630 ƒ 25.000; van 1632-37
was Roermond Staatsch; dan moest de Gaule in 1639 zorgen voor ƒ 30.000, in 1640
voor ƒ 40.000, in 1645 voor ƒ 60.000, in 1647 voor ƒ 160.000.
Zie: Inventaris Oud Archief J.B. Sivré 1868 en volgende.
van Beurden

[Gavre, Marie Ferdinand Hilarion graaf de Liedekerke prins de]
GAVRE (Marie Ferdinand Hilarion graaf d e L i e d e k e r k e prins d e ), geb. te
Fontaine, gemeente Horion, provincie Luik 17 Juni 1762, overl. te Noisy, gemeente
Celles, provincie Henegouwen 22 Oct. 1841, was de oudste zoon van J a c q u e s
I g n a c e markies d e G a v r e , en M a r i e R o b e r t i n e J e a n n e
N é p o n u c è n e J o s è p h e gravin d e B e a u f o r t . Hij werd militair en page van
den graaf van Provence, later Lodewijk XVIII en werd vervolgens officier in het
regiment Royal Courtois en later kolonel in het regiment Royal Liégeois. Bovendien
werd hij in de Oostenrijksche Nederlanden inspecteur der wateren en bosschen.
Deze betrekking moest hij opgeven toen de fransche republikeinen in 1794 die
landen veroverden. Hij was daarna ambteloos, maar werd 1 Sept. 1815 door koning
Willem I tot lid der Eerste Kamer benoemd. Verder werd hij 30 Juni 1817
opperhofmaarschalk des Konings en 1 Sept. d.a.v. curator der hoogeschool te
Leuven. Hij bleef een en ander tot de scheiding.
Daar de voorzitter der Eerste Kamer de Thiennes de Lombize ziek was, nam hij
in de buitengewone zitting van Sept. 1830 het voorzitterschap waar. Na dien tijd
bleef hij ambteloos.
Hij huwde J u l i e B a r b e D e s a n d r o u i n , geb. 6 Nov. 1769, overl. 21 Jan.
1836, bij wie hij een zoon en 2 dochters had.
Ramaer

[Geelen, Henricus]
GEELEN (Henricus), kartuizer, overl. te Roermond 1746 of 1747. Hij was geprofest
monnik van het kartuizerklooster Betlehem te Roermond. Later heeft hij
achtereenvolgens als prior de chartreuse te Leuven en die bij Luik bestuurd. Hierna
is hij teruggekeerd in het huis zijner professie, waar hij nog tot aan zijn dood het
ambt van coadjutor heeft bekleed.
Zie: Cartae Capituli Generalis Ordinis Carlusiensis (ms. Certosa, Farneta bij
Lucca, Italië).
Scholtens

[Geelen, Jan]
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GEEL(EN) (Jan of Hans v a n ), v a n G h e e l e n , berucht anabaptist, gedood 10
Mei 1535 te Amsterdam bij den door hem aangevoerden overval van het stadhuis
aldaar. J. N a n n i n g a U i t e r d i j k (Doopsgez. Bijdr. 1875, 63, aant. 1) houdt hem
voor denzelfde als H a n s k e n L u k e n e r . Hij was in Dec. 1534 uit Munster
gezonden om hulp te verkrijgen tegen den bisschop die de stad wilde heroveren op
Jan van Leiden. In Maart 1535 was hij aanvoerder bij de vermeestering van het
Oldeklooster bij Bolsward. Aan de daaropvolgende slachting ontkomen is hij naar
Amsterdam gevlucht. Voor nadere bijzonderheden zij verwezen naar de
onderstaande literatuur.
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Zie: J. W a g e n a a r , Amsterdam in zijne opkomst enz.... I (Amst. 1760) 242-245;
S. B l a u p o t t e n C a t e , Gesch. der Doopsgez. in Friesl. (Leeuw. 1839) 15;
Doopsgez. Bijdragen (1875) 63, aant. 1, (1892) 11 v., (1899) 1-16, (1905) 87; K.
V o s , Menno Simons (1496-1561) (Leid. 1914) 1, 32, aant. 3, 40, aant. 3; Ned.
Archief voor Kerkgesch. VI (1909) 15, aant. 1; Friesche Volks- Almanak (1887) 182;
L. K n a p p e r t , Het ontstaan en de vestiging v.h. protestantisme in de Ned. (Utr.
1924) 204.
Knipscheer

[Geelkerke, Jacobus]
GEELKERKE (Jacobus), geb. te Haarlem 5 Oct. 1660, overl. aldaar 7 Oct. 1736.
Hij studeerde te Leiden in de godgeleerdheid, werd predikant te Streefkerk in 1685,
te Haarlem in 1691; emeritus 1736. Na zijn dood verscheen van hem: Zakelijke
verklaring van eenige brieven des apostel Paulus.... (Haarl. 1748).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. woordenboek van Protest. Godgel. in Ned.
III, 185; R. A r r e n b e r g , Naamregister v. nederd. boeken tot 1787, 185;
N o o r d b e e k e n M o u r i k , Naamrol v. godgel. schr. (Amst. 1752) 438, 451, 456,
466, 497; Kerkelijk Handboek (1907) Bijl. 160, (1908) Bijl. 116.
Knipscheer

[Geer, jhr. Louis de]
GEER (jhr. Louis d e ), geb. te Utrecht 28 Dec. 1831, overl. te Velp 27 Febr. 1909,
begr. te, Jutfaas. Hij studeerde te Utrecht in de godgeleerdheid en promoveerde
aldaar op: De oraculo in Moabitas, quod accurrit Jesaiae cap. XV et XVI (Traj. ad
Rh. 1855). Hij werd predikant te Bunschoten 18 Mei 1856, te Baambrugge in 1859,
te Baarn in 1860, te Doesburg in 1861, te Groningen 4 Nov. 1866, te Rotterdam 29
Oct. 1876; emeritus 1 April 1885. Hierna woonde hij te Velp. Hij is 21 Oct. 1859
gehuwd met P e t r o n e l l a E l i s a b e t h B e c k e r i n g h . Jaren lang was hij lid
van het hoofdbestuur van de ‘Confessioneele Vereeniging’. Hij gaf verscheidene
leerredenen en andere werken van stichtelijken aard uit.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel. in Ned.
III, 187; Brinkman's Catalogus (1850-1882) 393, 399 (1882-1891) 184; Kerkelijk
Handboek (1903) Bijl. 121, (1907) Bijl. 154, (1910) Bijl. 152, 154, (1914) Bijl. 152.
Knipscheer

[Geerling, Jeremias]
GEERLING (Jeremias), geb. te Leiden 1703, begr. te Dordrecht 13 Nov. 1767. Hij
werd 1 Oct. 1716 op 13-jarigen leeftijd ingeschreven als student te Leiden. Zijn
eerste standplaats als predikant was Charlois in 1728, daarna kwam hij in 1733 te
Dordrecht, in de plaats van Ds. C o v i j n . Een beroep naar Leiden in 1746 sloeg hij
af. In 1758 vierde hij zijn 25-jarig jubileum als predikant, en 1763 werd hij curator
der latijnsche school en emeritus. Op zijn overlijden schreef A. B l u s s é ,
Dichtgedachten bij het overlijden van den weleerwaerdigen Heere Jeremias Geerling,
In zijn wel Eerw. Leven Rustend Predikant te Dordrecht, 8 Nov. 1767. Hij was gehuwd
met J a c o b a v a n R o o y e n , begr. 30 Nov. 1772. Van zijn portret wordt melding
gemaakt in den dichtbundel Proeve van zedepoëzij van ‘Constantia et Labore’ te
Dordrecht, n.l. zesregelig vers, blz. 283. Het portret zelf is mij niet voorgekomen.
Zie: S c h o t e l , Kerk. Dordr. II, 338.
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van Dalen

[Geerloff, Jacob]
GEERLOFF (Jacob), geb. te Haarlem in 1722, overl. te Breskens 5 April 1785. Hij
studeerde te Utrecht en werd ‘leraer in de wijsbegeerte en meester der vrije konsten’
op een proefschrift: De felicitate suprema lumine naturae non comparanda (Traj.
ad. Rh. 1743). Hij werd predikant
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te Baarland 26 Juni 1746, te Oost-Souburg 17 Juli 1749, te Zuidzande 27 Juni 1756;
emeritus in 1765. Hij was gehuwd met C a t h a r i n a A i t e m a .
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel. in Ned.
III, 188; Kerkelijk Handboek (1909) Bijl. 124, 148, 157.
Knipscheer

[Geertsz., Tjaert]
GEERTSZ. (Tjaert), geb. in Friesland, terechtgesteld te Leeuwarden in Febr. 1571.
Hij hoorde niet tot de Watergeuzen, maar tot de velen in Friesland, die met hen
heulden, hen in het geheim met geld steunden, hun roofwaar opkochten en goederen
voor de justitie verborgen hielden. Later vond men o.a. in zijn huis goederen die de
Watergeuzen in het klooster Weert gestolen hadden. Ook bracht hij in het geheim
brieven van de Watergeuzen naar Friesland over. De Spanjaarden kregen hem in
het oog, en in Dec. 1570 nam de wachtmeester Wierdt Warnoltsz. hem op het Wad
gevangen en bracht hem naar het blokhuis te Leeuwarden. Eenige dagen later werd
zijn huisvrouw daar ook gevangen gezet. Bij een huiszoeking vond men ‘veel ende
diuersche boecken, liedekens ende schandaleuse gescriften, zoe van Menno
Simonsz. als van andere sectarissen’. Tjaert Geertsz. bleef 63 dagen op het blokhuis
gevangen, en werd 10 Febr. 1571 door het Hof van Friesland veroordeeld om
onthoofd te worden met verbeurdverklaring zijner goederen.
Zie over hem: Rijksarchief te Leeuwarden, Crimineel Sententieboek van den Hove
van Friesland 1557-1580, fol. 164, en Rekening van Boudewijn van Loo, 1 Oct.
1570-30 Sept. 1571, fol. 48, 49 vo.
Vogels

[Geesteranus, Justus]
GEESTERANUS (Justus), geb. op Loevestein omstr. 1628, overl. te Alkmaar in
1671. Hij was de zoon van Arnoldus Geesteranus (dl. III, kol. 439-441) en S u s a n n a
v a n O o s t d i j k en werd remonstrantsch predikant te Zwammerdam in 1656, te
Amersfoort in 1657/1658, te Alkmaar in 1662. Hij schreef anoniem: Op de afwijkinge
van enige uit devergadering der Christenen, die om de remonstrantie van
verdraagzaamheit remonstranten geheten worden, uit wereldse inzigten tot anderen,
door N.N. bedien: des H. euang. in de gemeente der remonstranten tot Vre-landt
[d.i. Alkmaar] ('s Grav. 1670). hij copieerde het verhaal van zijn vader, ‘tot gerieff
van Dn. Brandt in haast aangeteikent’, van woord tot woord, en teekende zich:
Justus Geesteranus van Loevestein. Ook worden twee brieven van hem bewaard
d.d. 10 Nov. 1653 en 4 Maart 1656. Hij schreef een gedicht op den dood van J.A.
Koenerding, zijn voorganger te Zwammerdam (dl. IV, kol. 891), dat door diens zoon
werd uitgegeven in den bundel LandtLevens-Lof door J.K. (Amst. 1658).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel. in Ned.
III, 192 v.; Catalogus van handschr. op de bibl. der remonstr. geref. gem. te
Rotterdam (Amst. 1869), no. 306, 1177 v.; L.D. P e t i t , Repertorium der verhand.
en bijdr. in tijdschriften.... II (Leid. 1913), kol. 643, III (Leid. 1928), kol. 660; J.I. v a n
D o o r n i n c k , Bibliotheek v. ned. anonymen en pseudonymen ('s Gravenh./Utr.
[1870]), kol. 345; d e z ., Vermomde en naamlooze schrijvers (Leiden 1883), kol.
435; F. K o s s m a n n in Het Boek 1923, blz. 120.
Knipscheer
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[Gehle, Hendrik]
GEHLE (Hendrik), geb. te Haarlem 2 Jan. 1806, overl. 19 Dec. 1880. Hij studeerde
te Leiden in de godgeleerdheid en werd predikant in de hollandsche gemeente te
Londen in 1830; emeritus 1874. Te Leiden promoveerde hij 19 Oct. 1838 op:
Disputatio historico-theologica de Bedae Venerabilis
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presbyteri Anglo Saxonis vita et scriptis (Lugd. Bat. 1838).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. van Protest. Godgel. in Ned. III,
194.
Knipscheer

[Geistman, Willem]
GEISTMAN (Willem), geb. in 1695, overl. te Beuningen 19 Maart 1742. Hij was
sedert 21 Jan. 1720 predikant te Beuningen en Ewijk. Hij vertaalde een werkje van
prof. Callenberg te Halle, uitgegeven om Joden te bekeeren tot het Christendom,
en voorzag het van aanteekeningen: Het licht ten tijde des avonts, om te verligten
de ogen van Israël.... gelijk onze voortreffelijke leraer en rabbi Menachem.... in dit
boek onderwijst den koopman Rabbi Samuel.... redenerende over de verlossing en
de bekeering... (Nijm. 1745).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel. in Ned.
III, 194; Kerkelijk Handboek (1903) Bijl. 118.
Knipscheer

[Geisweit, Kornelis]
GEISWEIT (Kornelis), geb. te Gorinchem 26 Juni 1703, overl. te Schiedam 6 Juli
1767. Hij studeerde te Leiden in de godgeleerdheid, werd predikant te Hedikhuizen
en Herpt 9 Juli 1729, te Rijswijk (Z.-H.) 8 Juli 1731, te Edam 31 Oct. 1734, te
Schiedam 20 Aug. 1741. In 1745 was hij legerpredikant bij de hollandsche troepen
in Westfalen. Hij schreef: Kerkelijk reglement of instructie voor de leger-predikanten
(Schied. 1762).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenboek van Protest. Golgel. in Ned.
III, 194 v.; Kerkelijk Handboek (1907) Bijl. 155 v., (1908) Bijl. 111.
Knipscheer

[Gelder, Arent van]
GELDER (Arent v a n ), schilder, geb. 26 Oct. 1645 te Dordrecht, gest. aldaar kort
voor 25 Aug. 1727. Eerst leerling van Samuel v. Hoogstraten te Dordrecht,
vervolgens, vermoedelijk 1661-62, van Rembrandt te Amsterdam, wiens schildertrant
hij meer dan eenig ander in zich opnam en op zijn eigen manier verder ontwikkelde.
Ver van de groote markt, te Dordrecht, vrijgezel, vroolijk en vroom, als schilder
werkzaam in een stijl, die juist uit de mode was geraakt, heeft hij het bij zijn leven
niet tot algemeene bekendheid gebracht en blijkbaar ook geen leerlingen gevormd.
Eerst in de negentiende eeuw, met het herstel van Rembrandt's roem, trad zijn
naam met zijn werken, die grootendeels aan Rembrandt waren toegeschreven, op
den voorgrond.
Het geniale van zijn werk ligt noch in de teekening, noch in de karakteristiek van
zijn koppen, die beide zwak, soms zelfs gebrekkig zijn, maar in zijn fantastische
ruimteschildering, zijn magische lichten, die ruimtevormend vaak uit een onbekende
bron in het midden van het doek vallen en alles wat voor, achter of zijlings zich
bevindt in een huiverig donker dompelen. Hierbij komt nog een romantische liefde
voor oostersche pracht, die hem, evenals Rembrandt, tallooze schilderachtige
mogelijkheden opende, en die vermoedelijk zijn voorliefde voor het Oude Testament
mede bepaald heeft. De prachtige Abraham met de engelen, nu in Mus. Boymans
te Rotterdam, kan als type dienen. De historie is zijn hoofdgebied, voor portretschilder
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ontbreekt hem de scherpe lijn, echter was een zijner laatste schilderijen een zeer
sprekend portret van Boerhaave; andere gebieden heeft hij nauwelijks betreden.
Zijn schilderwerk bevat omstr. 300 nrs., waaronder meer dan 100 bijbelsche
voorstellingen en tegen de 100 portretten. Karakteristiek voor zijn techniek is het,
dat er zoo goed als geen teekeningen van zijn hand bestaan.
Zijn zelfportret, waarop hij zich voorstelt een oude vrouw schilderende, is in het
Städelsche Kunstinstitut te Frankfurt a.M.
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Zie: H o u b r a k e n ; W e y e r m a n ; een monographie van K. L i l i e n f e l d (den
Haag 1914); d e z e l f d e in Thieme-Becker (1920).
Kossmann

[Gelder, Arend Hendrik van]
GELDER (Arend Hendrik v a n ), geb. te Amsterdam 11 Jan. 1756, overl. ald. 18
Aug. 1819. Zijn ouders waren A r e n d v a n G e l d e r en S u s a n n a O o r t m a n .
Reeds in 1773 werd hij doopsgezind predikant te Middelie c.a. In 1779 ging hij naar
Westzaan-Zuid en nog in hetzelf de jaar naar Amsterdam, bij de gemeente der
‘Zonisten’. Een poging tot vereeniging van de doopsgezinde gemeente ‘het Lam’
en ‘de Toren’ mislukte in 1795, maar slaagde 22 April 1801. Hij was lid van het
hoofdbestuur van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen en had groote liefde voor
de natuur. Dit blijkt uit de volgende uitgaven: Redevoeringen over onderwerpen uit
de natuurlijke historie, twee stukken (Amst. 1813 en 1816); Drie redevoeringen ter
opening van de Algemeene Vergadering (in 1797, 1804, 1810); artikelen in
Mengelingen en de Almanak, door het ‘Nut’ uitgegeven; bijdragen in Algemeene
denkbeelden voor het nationaal onderwijs, en in Algemeen woordenboek van kunsten
en wetenschappen van G. N i e u w e n h u i s .
Voorts is hij bekend om zijn bijdragen in den Grooten bundel, een gezangboek
bij de godsdienstoefeningen in gebruik; ongeveer 25 liederen zijn van hem. Zijn
Leerrede over ps. 118: 23-25.... (Amst. 1795) wordt niet geroemd. Eindelijk bewerkte
hij een Naamlijst der doopsgez. gemeente en leeraren.... (Amst. 1815). Bij de
oprichiting van de ‘Algemeene doopsgezinde sociëteit’ in 1811 was hij een der
bestuurders.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel. in Ned.
III, 198 v.; Doopsgezinde Bijdragen 1869, 25.
Knipscheer

[Gelder, Bernard van]
GELDER (Bernard v a n ), geb. te Witmarsum in 1689, overl.20 Nov. 1765. Zijn vader
B e r n a r d v a n G e l d e r S r . was predikant, overl. in 1709. Hij werd predikant
te Gaast c.a.25 Juli 1717; emeritus 16 Sept. 1759. Hij schreef: Het gezegende
Nederlandt of een gedeelte van dien in noodt van overstrominge door een zeldtzaam
wormgeknaauw doch noch hopende op des Heren handt ter hulpe, in acht uitvoerige
leerredenen, twee deelen (Amst. 1734); Des Heeren weg met Nederland (Amst.
1735), en misschien ook: 't Oordeel van de beproefde wormplage aan onze palen
(1732).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel. in Ned.
III, 199 v.; R. A r r e n b e r g , Naamreg. van nederd. boeken tot 1787, 186; Kerkelijk
Handboek (1911) Bijl. 152, 191; N o o r d b e e k e n M o u r i k , Naamrol der godgel.
schrijvers (Amst. 1752), register.
Knipscheer

[Gelder, Hendrik van]
GELDER (Hendrik v a n ), overl. te Zaandam (W.-Z.). Hij werd doopsgezind predikant
te Ouddorp (op Goeree) als tijdelijk 9 Dec. 1759, voor vast 17 Aug. 1760, te
Enkhuizen 3 Nov. 1765, te Enschede in Sept. 1771, te Zaandam (W.-Z.) bij de
vlaamsche doopsgezinden in 1781. Hij was gehuwd met M a r i a S m i d t , dochter
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van P e t r u s S m i d t , hoogleeraar der Zonisten te Amsterdam (zie Doopsgezinde
Bijdragen 1868, 101, 1872, 55, 1890, 110). Hun zoon P e t r u s S m i d t v a n
G e l d e r werd papierfabrikant. Hij schreef, behalve de Lijkrede op S. Hoekstra Wz.
(Amst. 1786) en Het leven van Joannes den Dooper in leerredenen (W.-Zaandam
1803), nog Leerrede ter gedachtenis aan het 100-jarig bestaan van het kerkgebouw
der Doopsgezinde gemeente te West- Zaandam 4 Nov. 1787 (Amst. 1787).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel. in Ned.
III, 200;
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Doopsgezinde Bijdragen (1900) 111; Catalogus der werken over de doopsgez. en
hun gesch.... in de bibl. der Ver. Dpsgez. Gem. te Amsterdam (Amst. 1919), 153,
254.
Knipscheer

[Gelder, Jan van]
GELDER (Jan v a n ), geb. te Vlissingen 1647, gesneuveld bij Kijkduin 1673, zoon
van J a n P a u l u s z . en van A n n a v a n G e l d e r , die op 38-jarigen leeftijd
hertrouwde (1652) met Michiel Adriaansz. de Ruyter en diens derde vrouw werd.
Haar zoon, gewoonlijk jonker Jan v.G. genoemd, werd in 1667 tot kapitein bevorderd
en maakte de verschillende krijgsbedrijven van zijn stiefvader mede, o.a. den tocht
naar Chattam. Hij streed dapper in den beroemden slag bij Kijkduin, als kapitein
van de Steenbergen, waar de Ruyter, Cornelis Tromp en Joost Bankert voor goed
het gevaar van een engelsch-fransche landing hebben afgewend. Christelijk gelaten
toonde de Ruyter zich bij het vernemen der doodstijding van zijn geliefden zoon. ‘Ik
weet,’ zoo sprak hij, ‘dat dit de vruchten van den oorlog zijn, dat ik mijzelven aan
Gods wil moet onderwerpen en daarin tevreden zijn. Heden was het zijn beurt,
morgen zal het misschien de mijne zijn.’ Zijn stoffelijk overschot is later in den
grafkelder van de Ruyter bijgezet. Van Gelder's wapen, helm, degen en
handschoenen, zijn aan de naaste pilaren opgehangen. Daaronder leest men: ‘Hier
rust, die dapper sich in Neerlants scheepsmagt droeg, Toen se in een jaar driemaal
twee koningsvlooten sloeg; Hij is met zegenpraal voor 't Land op zee gestorven, En
heeft, door lof en eer, hier 't heldengraf verworven.’
Van Gelder's portret van Jan Andries Lievens den jongere is in 1895 door het
Rijksmuseum aangekocht. De romp van 's lands schip de ‘Steenbergen’, een
teekening van Willem van de Velde den jonge, is daar eveneens aanwezig.
Zie: B r a n d t , Het leven en bedrijf van Michiel de Ruiter (1687); d e B a l b i a n
V e r s t e r , De geschiedenis van 's lands schip de Steenbergen 1672-76 in Eigen
Haard (1912) 39.
Bartelds

[Gelderblom, Laurens]
GELDERBLOM (Laurens), ged. te Dordrecht 9 Juni 1745, ongehuwd aldaar begraven
26 Dec. 1774, was de zoon van S i l v e s t e r G e l d e r b l o m en J o h a n n a M a a s .
Hij leerde de schilderkunst bij J o r i s P o n s e n en werd een verdienstelijk
bloemenschilder.
van Dalen

[Geleen, Christiaan van]
GELEEN (Christiaan v a n ), ged. te Maastricht 1 April 1638, overl. te Toledo (Spanje)
omstreeks 1710, zoon van A r n o l d en van C a t h a r i n a J a n s s e n , was
medicinae doctor, studeerde aan de universiteit te Leuven, waar hij 28 Januari 1661
werd ingeschreven onder het rectoraat van Joannes Sinnich, doctor in de theologie.
Hij praktizeerde in zijn vaderstad en werd benoemd tot geneesheer en raad van
Karel II, koning van Spanje. Hij maakte 15 Dec. 1709 te Toledo voor notaris Mattheo
Gomez Monttana, met zijn echtgenoote C h r i s t i n a H i n n e v e l t (geboortig uit
Münster in Westphalen, dochter van D o m i n i c u s en van A n n a E s c o l t i s ), zijn
testament, waarvan 18 Maart 1710 een copie werd gegeven. In dit testament komen
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o.a. voor J a n A d a m v a n G e l e e n , kanunnik van het adellijk stift van Susteren,
protonotarius, apostolicus, en J a n v a n G e l e e n , kanunnik te Brugge, en
eere-kapelaan van den koning van Spanje, beiden zonen van T h e o d o o r v a n
G e l e e n , den broeder van den testateur.
Aan Christiaan was het te danken, dat zijn neef P e t r u s I g n a t i u s v a n d e r
V r e c k e n 15 Jan. 1699 door Karel II, koning van Spanje, tot zijn domeinopzichter
der bosschen in het hertogdom werd aangesteld.
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Zie: J a c q . G e e l e n , Dr. Christiaan van Geleen, een beroemd, nog onbekend
Maastrichtenaar, geneesheer van Koning Karel II van Spanje in Maasgouw (1907)
1-5.
Verzijl

[Gellides, Franciscus]
GELLIDES (Franciscus), overl. te Bozum in 1714. Hier was hij predikant sedert
1680. Hij heeft een Vraagboekje samengesteld, dat veel gebruikt is. Veel heeft hij
bovendien gedaan voor het oprichten van weeshuizen ten plattenlande, en hij drong
er reeds in 1694 op aan dat de onderhoudsplicht van een onecht kind mede aan
den vader worde opgelegd.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel. in Ned.
III, 203; Kerkelijk Handboek (1911) Bijl. 114.
Knipscheer

[Gelpke, Johan Herman Frederik Sollewijn]
GELPKE (Johan Herman Frederik S o l l e w i j n ), geb. te Batavia 1840, overl. te
Bandoeng 1890. Als controleur bij het binnenl. bestuur op Java toonde hij groote
belangstelling in de rijstcultuur. Zijn gedachten daarover legde hij neer in zijn studiën
De rijstcultuur op Java en De rijstcultuur in Italië, waarvoor hij door de leidsche
universiteit tot dr. honoris causa in de wis- en natuurk. werd bevorderd (1875). Voorts
schreef hij Hernileia vastatrix, koffiebladziekte (1880) en De padicultuur der Afd.
Ngrowo in Tijdschr. voor Nijv. en Landb. in N.I. (1875-77). Op 6 April 1881 ontving
hij zijn aanstelling tot hoofdinspecteur van de suikeren rijstcultuur en het landelijk
stelsel en werd als zoodanig tot leider aangewezen bij het onderzoek naar de
landrenteheffing. Naar aanleiding daarvan verscheen: Gegevens voor eene nieuwe
landrenteregeling (Batavia 1885). Na afloop van zijn buitenlandsch verlof werd hij
tot resident van Cheribon benoemd, in welke functie hij overleden is te Bandoeng.
Zie: Encyclop. van Ned.- Indië in voce.
Bartelds

[Gempt, Bernhardt te]
GEMPT (Bernhardt t e ), geb. te Schüttorf (graafschap Bentheim), overl. te Batenburg
(?) 14 Mei 1864. Hij studeerde te Groningen en werd predikant te Batenburg 2 Juli
1815; emeritus 1861. Batenburg bleef vacant tot 1865, toen zijn zoon hem opvolgde.
De graaf van Bentheim, unicus collator van de gemeente (vgl. Kerkelijk Handboek
(1878) 40), benoemde hem ook tot administrateur en rentmeester over zijn goederen.
Hij schreef in laatstgenoemde hoedanigheid: Verhandeling over het aanleggen van
bosschen (Amst. 1831), door de amsterdamsche maatschappij van Landbouw met
goud bekroond, en Rivierpolders in Nederland (Haarl. 1857). Met zilver bekroond
is zijn antwoord op een prijsvraag van het Haagsch genootschap: Opheldering en
verdediging der wonderwerken door Marcus in Mc. 7:32-37 en Mc. 8:22-26 (1829),
en zijn antwoord op een prijsvraag van de Maatschappij tot nut van 't Algemeen
Over opvoeding (1837). Ter eere van kroonprins Willem schreef hij: Principi Arausiae
serenissimo, Domino indulgentissimo, de XVIIIma die natali gratulatio (Batenb.
1858). Hij vertaalde een werk van B r e t s c h n e i d e r onder den titel: Wat leert de
H. Schift ten aanzien van het goddelijk recht der vorsten? (Amst. 1833), en van C.
S c h m i d t : Johannes Tauler en de Godesvrienden (Tiel 1850). Ook was hij
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correspondent van de Allgemeine Prot. Kirchenzeitung. Zijn eerste vrouw, J a c o b a
A l i d a M a r i a v a n O l s t , ont viel hem in 1822; hij hertrouwde met H e l e n a
Johanna Blom.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel. v. Ned.
III, 208; Kerkelijk Hanrdboek (1903) Bijl. 117; Alphab. naamlijst van boeken...
(1790-1831) 45; hetz. (1833-1849) 102, 225; Brinkman's Catalogus (1850-1882)
405, 690, 1085, 1188.
Knipscheer
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[Gempt, Salomon te]
GEMPT (Salomon t e ), geb. te Batenburg in 1832, overl. te Urmond in 1910. zoon
van den voorgaande. Hij studeerde te Groningen in de godgeleerdheid en werd
predikant te Batenburg 16 Jan. 1865. De graaf van Bentheim had hem daar beroepen
op verzoek van zijn vader, welk recht van den graaf door den kerkeraad werd betwist,
maar door de rechtbank te Nijmegen en het Hof te Arnhem erkend. Na een lang
proces (sedert 1869) is hij 3 Mei 1871 door het provinciaal kerkbestuur van
Zuid-Holland uit zijn ambt ontzet; maar bij synodaal besluit van 9 Aug. 1876 in zijn
ambt hersteld (vgl. over dit alles: Handelingen der synode van de Ned. Herv. kerk
(1865) Bijl. 132 v., (1869) 63 v., (1871) 14 v., Bijl. 249-254, (1876) 257-264). Hierna
werd hij predikant te Oost-Vlieland 26 Aug. 1877, te Eierland (Texel) in 1882, te
Callantsoog in 1885, te Hoogebeintum in 1892, te Nieuw-Vosmeer in 1895, te
Ammerstol in 1898, te Urmond 24 Febr. 1901. Hij schreef: Twee toespraken aan
de Herv. gemeente te Batenburg (Gor. 1871); Waarheid of brutaal geweld?
Verweerschrift.... (Gor. 1871).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel. in Ned.
III, 209; Brinkman's Catalogus (1850-1882), 405; Kerkelijk Handboek (1903) Bijl.
117, (1907) Bijl. 102, (1908) Bijl. 112, 125, 136, (1911) Bijl. 159.
Knipscheer

[Gendt, Wilhelmus van]
GENDT (Wilhelmus v a n ), predikant te Schenkenschans in 1714 en te Harderwijk
van 14 Maart 1723 tot 16 Febr. 1738. Hierna vertrok hij naar Stellenbosch
(Zuid-Afrika) waar hij waarschijnlijk is overleden. Hij schreef: Onderzoek der
paapsche misse.... (Amst. 1738; herdr. 1738 en 1742). In den laatsten druk
verscheen ook: Affscheidt-predikaatsie van Harderwijk... (eerst verschenen Amst.
1738). Behalve eenige werken van stichtelijken aard gaf hij nog uit: Middel ter
vergelijking tusschen de Evangelische, die zich onderscheiden door den naam van
gereformeerden en luthersche.... (Amst. 1740) en Predikaatsie over Jes. 45:1-8, ter
gelegenheit dat baron G.W. van Imhof is aangestell tot gouverneur-generaal van
ned. Indiën en Z.H. Welgeb. Gestr. aan Cabo de Goede Hoop gelukkig.... is
aangekomen (Nijm. 1745).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel. in Ned.
III, 210; R. A r r e n b e r g , Naamregister van nederd. boeken tot 1787, 187; Kerkelijk
Handboek (1903) Bijl. 131, 168.
Knipscheer

[Genk, Joannes van]
GENK (Joannes v a n ), geb. 9 Sept. 1803 te Prinsenhage, overl. 10 Maart 1874 te
Breda. Onder leiding van kapelaan Adr. van Roosmalen deed hij zijn latijnsche
studiën, waarna hij zich begaf naar het Groot-Seminarie te Hoeven, waar hij na
volbrachte studiën, 20 Febr. 1827, de H. Priesterwijding ontving. Na eerst werkzaam
te zijn geweest als kapelaan te Prinsenhage en pastoor te Aardenburg, werd hij tot
deken van het nieuwe dekanaat Aardenburg benoemd. In 1840 werd hij na het
overlijden van mgr. Joannes van Breugel benoemd tot bisschop van Adras i.p.i. en
door mgr. van Hooydonk geconsacreerd, geassisteerd door mgr. van Wijckerslooth
en den bisschop van Gent, Ludovicus Delebecque.
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Bij het herstel der hiërarchie werd mgr. van Genk 4 Maart 1853 benoemd door
Pius IX tot coadjutor van den bisschop van Breda, mgr. van Hooydonk, met recht
van opvolging, tevens benoemde deze laatste hem tot Vicaris Generaal. In 1868
na den dood van mgr. van Hooydonk werd hij de tweede bisschop van het diocese
Breda.
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Mgr. van Genk woonde in 1854 het concilie bij, waarbij de Onbevlekte Ontvangenis
der H. Maagd Maria tot dogma werd verheven. Bij deze gelegenheid werd hij
benoemd tot Huisprelaat van den Paus en Assistent Bisschop bij den pauselijken
troon. In 1865 was hij bij het Provinciaal Concilie aanwezig, door den Aartsbisschop
van Utrecht, mgr. J. Zwijsen gehouden. In 1868 kon hij eindelijk, het verlangen van
zijn voorganger volgend, een diocesane synode bijeenroepen.
Nog tweemaal hield hij een dergelijke synode, waarin belangrijke besluiten werden
genomen. Na een pontificaat van 24 jaren, overleed hij en werd te Zuilen begraven.
Zie: K r ü g e r , Gesch. v.h. bisdom Breda.
Kleijntjens

[Gennep, Arnoldus van]
GENNEP (Arnoldus v a n ), geb. te Gorinchem 12 Maart 1697, overl. te Eten (?) 25
Oct. 1757. Zijn ouders waren C o r n e l i s v a n G e n n e p en E l i s a b e t h v a n
d e n B u r g g r a a f f . Hij studeerde te Leiden in de godgeleerdheid, en werd
predikant te Eten en Drongelen 22 Aug. 1723; emeritus 1755. Op 31 Oct. 1724 is
hij gehuwd met T h e o d o r a v a n B r a n d w i j k (geb. 23 Jan. 1704). Zij hadden
elf kinderen. Hij schreef: Kerkelijke pligtplegingen op bijzondere tijd toepasselijk....
(Gor. 1738); Versaameling van uitgelezene keurstoffen.... (Amst. 1742); Het
hertnypent en besmettelijk sterven onder het Rundt-vee... (Breda 1745); Innig
Rouwgewaat.... over het afsterven van Willem Carel Hendrik Friso (7 Nov. 1751)
(Gor. 1751; herdr. 1752); Gedenkteken van verscheide merkwaardige wonderen
en gebeurtenissen.... boet-, dank-, lijk- als andere predikatien door E.
M e t e l e r k a m p , A. v a n G e n n e p , enz. (Amst. 1754); Onpartijdig en onzijdig
opstel ter gelegentheit van een verschilstuk tusschen J. Schrassert (zie dl. I. kol.
1460 v.) en J. Lulofs (Dordr. 1743).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel. in Ned.
III, 213 v.; R. A r r e n b e r g , Naamregister van nederd. boeken tot 1787, 188.
Knipscheer

[Gentis, Dominicus de]
GENTIS (Dominicus d e ), geb. te Erkelens in het hertogdom Gelderland 10 Maart
1695, overl. te Antwerpen 5 Juli 1758. Hij trad in de orde der Dominicanen. Op
16-jarigen leeftijd had hij reeds zijn philosophische studiën voleind te Keulen, waar
hij ook het licentiaat in de godgeleerdheid behaalde en in 1736 den graad van
hoogleeraar verwierf. Naar Rome geroepen werd hij er raadsheer van het H. Officie
en door zijn toen gebleken bekwaamheid werd hij belast met de afwikkeling der
zaken van de prins-bisschoppen van Würzburg en Leitmeritz. De keurvorst van
Keulen, Clemens August van Beieren, schonk hem den titel van gezant en Maria
Theresia benoemde hem tot haren zaakgelastigde aan het romneinsche hof. Tot
1746 of 1747 bekleedde hij dezen post, in 1748 werd hij benoemd tot bisschop van
Roermond, als opvolger van de Robiano; daar echter de titularis van dit bisdom zijn
overplaatsing naar Antwerpen weigerde en verkoos te blijven, kreeg de Gentis zijn
benoeming tot bisschop van Antwerpen 18 Maart 1749.
Van hem bezitten wij een in 1724 te Keulen geschreven werk: Over de Genade
volgens den geest van den H. Thomas. Hij schreef dit, toen hij licentiaat aan de
keulsche universiteit was. Hij ligt begraven in de kathedraal te Antwerpen.
Zie: M. P a q u o t , Mémoire pour servir à l'hist. litt. II, 515.
Kleijntjens
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[Geradts, Mr. Hendrik Herman]
GERADTS (Mr. Hendrik Herman), geb. te Roermond 15 Dec. 1798, overl. te Hoosden
22 Juli 1886, zoon van Jacob Peter (die volgt) en van M a r i a L o u i s a H a e x ,
werd achtereenvolgens te Roermond 22 Juni 1819 procureur, 12 Aug. 1820 meester
in de rechten, 10 April 1822 advocaat en rechter plaatsvervanger, 14 Juni 1836 lid
van den gemeenteraad. Hij was sedert 15 Dec. 1841 president van het gerechtshof
te Maastricht, 27 Juli 1846 raad van het provinciaal gerechtshof, 6 Juli 1848 lid der
Tweede Kamer, 4 Sept. 1848 vice-president van het Provinciaal gerechtshof, 12
Maart 1853 lid van den Hoogen raad en nam als zoodanig 6 Maart 1871 zijn ontslag.
Zie: A.F. v a n B e u r d e n , De familie Geradts in zijn werk Vogels' studiebeurzen,
68.
Verzijl

[Geradts, Jacob Peter]
GERADTS (Jacob Peter), geb. te Roermond 1 April 1729, overl. aldaar 1 Febr.
1812, zoon van Peter Herman (die volgt) en H e l e n a G i e l i s s e n , was schout
te Roggel sedert 23 Oct. 1752, peyburgemeester te Roermond sedert 10 Sept.
1763, schepen sedert 12 Jan. 1778, raadsburgemeester sedert 1 Febr. 1791, nam
als zoodanig ontslag 18 Dec. 1793, supp. rechter 1806. Hij huwde 22 April 1759 in
de kapel van O.L.V. in 't Zand bij Roermond met C a t h a r i n a E l i s a b e t h
S c h o n c k e n (geb. 26 Mei 1715, overl. 19 Sept. 1792), dochter van Severinus S.
en Elisabeth Backers en hertrouwde 3 Sept. 1793 met M a r i a E l i s a b e t h H a e x
(geb. 11 April 1769, overl. 7 April 1840), dochter van Joannes Baptista H.,
raadsverwant te Roermond 1781-93 en secretaris der heerlijkheid Dalenbroeck, en
van Isabella Josepha Luutgens.
Zie: A.F. v a n B e u r d e n , De families Haex en Geradts in zijn werk Vogels'
studiebeurzen, 64, 66-67; d e z ., Lijst der burgemeesters en schepenen van
Roermond onder Oostenrijksch bestuur 1715-94 in Limburg's Jaarboek (1914), 126.
Verzijl

[Geradts, Peter Herman]
GERADTS (Peter Herman), geb. te Roggel 2 Oct. 1702, overl. te Roermond 23 Jan.
1781, zoon van J a c o b G., notaris in 1702 en scholtis te Roggel 1714, en van
G e r t r u d i s E n g e l s , was schepen te Roggel 1748, kerkmeester te Roermond
1749, raadsverwant sedert 22 Febr. 175 tot 1780, notarius apostolicus 1775. Hij
waste Roermond 5 Aug. 1725 gehuwd met H e l e n a G i e l i s s e n (geb. 16 Dec.
1701, overl. 5 Juli 1732), dochter van Michael G. en van Johanna Christina van Tits.
Zie: A.F. v a n B e u r d e n , De familie Geradts in zijn werk Vogels' studiebeurzen,
66; d e z ., Lijst der burgemeesters en schepenen van Roermond onder Oostenrijksch
bestuur 1715-1794 in Limburg's Jaarboek (1914), 126.
Verzijl

[Gerbade, Herman]
GERBADE (Herman), geb. te Bremen 26 Oct. 1667, overl. te Rosmalen 15 Nov.
1736. Zijn ouders waren H e r m a n G e r b a d e , predikant, en E l i s a b e t h
U i j t h o f f . Hij studeerde te Groningen en te Franeker in de godgeleerdheid, en
was in 1693 legerpredikant in het leger van baron van Heeckeren en
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garnizoenspredikant te St. Truijen. Daarna was hij twee jaren adjunct-predikant te
's Hertogenbosch en sedert 10 Dec. 1696 predikant te Rosmalen. Hij is in 1698
gehuwd met M a r i a E b b i n c k . Hij schreef: Zions vertroosting.... (Leid. 1702); 't
Heijligdom den heydenen geopent.... (Utr. 1707).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel. in Ned.
III, 215 v.; R. A r r e n b e r g , Naamregister van nederd. boeken tot 1787, 189.
Knipscheer

[Gerbens, Ruurd eof Ruierd]
GERBENS (Ruurd eof Ruierd), ook G e r b e n s v a n G r o u w , sedert 1680 ‘oudste’
bij de Jan
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Jacobsgezinden te Leeuwarden. Hij schreef: Korte belijdenisse des Christelijken
geloofs.... Beneffens de laatste predicatie van den selven Autheur, uitgegeven door
(zijn zoon?) P i j t e r R u i e r d s (Leeuw. 1698; herdr. Gron. 1717).
Zie: d e B i e en L o o s j e s , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel. in Ned.
III, 216; Catalogus der werken.... in de bibliotheek der Ver. Doopsgez. Gemeente
te Amsterdam (Amst. 1919), 230; S. H o e k s t r a , Beginselen en leer der oude
doopsgezinden.... (Amst. 1863), 191.
Knipscheer

[Gerlach, Jean Henri]
GERLACH (Jean Henri), geb. te Groningen 24 Maart 1816, overl. te Voorburg 9
Juni 1896. Hij studeerde te Leiden in de godgeleerdheid, en werd waalsch predikant
te Middelburg 29 Aug. 1847; emeritus 1 April 1890. Hij vestigde zich te Voorburg.
Hij schreef: Jean de Labadie à Middelbourg in Bulletin Egl. Wall. IV, 1-28. Zijn
portret komt aldaar voor in dl. VII. Hij was gehuwd met J a c q u e l i n e M a r i e
Cornelie Pické.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s ,Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel. in Ned.
III, 222; vgl. in dit biogr. woordenboek II, 743-746.
Knipscheer

[Gerrits, Dirck]
GERRITS (Dirck), ook D i r c k G e r r i t s z v a n W o r m e r v e e r , leeraar der
waterlandsche doopsgezinden te Wormerveer op 't Noord in het begin van de 17de
eeuw. Na zijn dood verscheen van hem: Twee corte vermaen brieven van wijlen....
aen sijn kinderen, met drieschriftuerlijcke liedekens van hem ghemaeckt; mitsgaders
noch eenighe liedekens van syn kinderen (Hoorn, Zach. Cornelisz. 1629);
S c h e u r l e e r , Ned. Liedb. vermeldt blz. 61 een uitgave van Zaandam, H.J. Soet
1648).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel. in Ned.
III, 226 v.; Catalogus van de bibliotheek der Ver. Dpsgez. Gem. te Amsterdam (Amst.
1919), 228; J.I. D o e d e s , Collectie van Rariora (2e dr. Utr. [1892]), 64.
Knipscheer

[Gerrits, Jan]
GERRITS (Jan), in de eerste helft van de 17de eeuw leeraar te Amsterdam van de
Uko-Wallisten (vgl. op Jan Lues dl.III, kol. 797-800). Hij schreef: Een spiegel des
gheloojs, daer leyder nu vele af sijn gheweecken.... (1641), een werkje dat ook op
naam gesteld is van Jan Gerritsz van Emden (dit deel kol. 470) (vgl. Catalogus
bibliotheek Vereen. Dpsgez. Gem. te Amsterdam II (1888), 54, 239; hetz. 1919,
114). Anderen houden weer: Een vermaen-boeckjen... (Amst. 1643; 2de dr. 1648;
3de dr. 1655) dat op zijn naam gesteld is wellicht voor een werk van Jan Gerritsz
van Emden. S. B l a u p o t t e n C a t e (Gesch. der Doopsgez. in Gron. I, Leeuw.,
Gron. 1842, 58 v. en 64) zegt dat Jan Gerritsz van Emden is overleden 7 April 1617.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel. in Ned.
III, 226 v.; Catalogus van de bibl. der Ver. Dpsgez. Gem. te Amst. (Amst. 1888), 54,
239, 269, 312; hetz. (Amst. 1919), 114, 229, 240; Doopsgezinde bijdragen (1876),
39, aant. 2.
Knipscheer
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[Gerrits, Lubbert]
GERRITS (Lubbert), geb. te Amersfoort in 1535, overl. te Amsterdam in 1612. Hij
is in 1559 door Dirk Philips (zie art.) tot ‘oudste’ bevestigd. Met Jan Willems (dl. I,
kol. 1578) was hij sedert 1559 voorganger vat de vlaamsche doopsgezinde gemeente
te Hoorn. Na ‘het verbond der vier steden’ (Harlingen, Franeker, Leeuwarden,
Dokkum), omstreeks 1560 gesloten, en de daarover ontstane geschillen, heeft hij
als afgevaardigde van de noordhollandsche sociëteit in 1567 te Emden de partij
van de Friezen gekozen. In 1567 werd hij leeraar van de vereenigde
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hoogduitsche en friesche gemeente te Hoorn. Omstreeks 1578 werd hij milder
gestemd dan te voren en deed in Noord-Holland een ‘vredespresentatie’ aan de
vlaamsche doopsgezinden. De voorstanders van den ban, de echtmijding enz.
hebben hem daarom in 1589 gebannen uit hun gemeenschap, waarna hij hoofd
werd van de Jonge Friezen, ook ‘Lubbert-Gerritsvolk’ geheeten (S. H o e k s t r a ,
a.w., 191). Hierna werd hij leeraar te Amsterdam. Hij bracht daar 1 Mei 1591 den
vrede tusschen zijn talrijken aanhang en de Hoogduitschen tot stand. Na korten tijd
traden de ‘Waterlanders’ van Amsterdam en ook van andere plaatsen toe; eindelijk
(11 Aug. 1609) ook die van Haarlem. De ‘vereenigde gemeenten’ hielden een
samenkomst van afgevaardigden uit verscheidene plaatsen te Amsterdam 26 Sept.
1611 (Doopsgezinde Bijdragen 1877, 91). In 1604 heeft hij nog gepoogd een
toenadering te bewerken met de Vlamingen, en gaf hij daartoe uit: Brief om
overghelevert te worden aen de Leraren der Vlaemsche Mennoniten Anno 1604 in
Majo te Amsterdam vergadert (Amst. 1604; herdr. 1613). Doch dit mislukte, mede
door toedoen van Claes Ganglofs (dl. IV, kol. 628 v.). In 1591 gaf hij uit:
Verantwoordinghe op die seven artijckelen daer hij om gebannen is (Amst. 1591).
Dirk Philips kantte zich tegen hem (zie: F. P i j p e r in Bibliotheca Ref. Neerl. X,
537-543, 585-587 en K. V o s , a.w., 331). Hans de Ries (dl. II, kol. 1209-1211) werd
van nu af zijn geestverwant en medewerker. Samen schreven zij: Corte belijdenisse
des gheloofs (Alkm. 1610; vele malen herdrukt; ook vertaald). Deze is de belijdenis
van de waterlandsche gemeenten (vgl. S. H o e k s t r a , a.w., 134 v.). Toen de vrede
met de Waterlanders getroffen was, zeide Lubbert Gerrits, dat ‘hij liever met vier
paarden van malkander gescheurd was dan weder te scheuren’ (Doopsgezinde
Bijdragen 1876, 37). Voorts schreef hij: Verzaamelinge van zommige.... liedekens
en psalmen Davids.... (Amst. 1597) waarachter: Twee brieven aan de gemeente
Gods in Pruissen. Eindelijk: Sommighe christelijcke sendt-brieven.... (Amst. 1599;
herdr. 1611), waarachter eenige toevoegsels, o.a. met afzonderlijke paginatuur:
Den twintighsten christe lijcke vermaenbrief geschreven aen Jan Theunisz. tot
Embden.... (3de dr. Haerl. 1646).
Zijn geschilderd portret door M.J. Mierevelt bevindt zich in de universiteit te
Amsterdam, een ander portret door Mierevelt in het Rijksmuseum: een derde was
bij Dr. W. Laporte te Linden (bij Hannover). Gegraveerde portretten door W. Delff
en J. Folkema. Vondel schreef een lofdicht bij zijn portret.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel. in Ned.
III, 227-229; S. H o e k s t r a Bz., Beginselen en leer der oude doopsgezinden (Amst.
1863), voorrede, 134, 191, 203; Doopsgezinde Bijdragen (1893), 1-90; daarbij
Register op de 50 eerste jaargangen (Leid. 1912), blz. XXV, in voce; Bibliotheca
Reformatoria Neerlandica VII ('s Gravenh. 1910), 256, X ('s Gravenh. 1914), register,
in voce; K. V o s , Menno Simons, 1496-1561 (Leid. 1914), 116, 144, 257, 331;
Catalogus van de bibliotheek der Ver. Doopsgez. Gem. te Amsterdam (Amst. 1919),
104, 169, 224; Inventaris der archiefstukken berustende bij de Ver. Dpsg. Gem. te
Amsterdam (Amst. 1883/1884) I, 86-94, II, 167, 173, 201, 203.
Knipscheer

[Gerritsen, Gerrit]
GERRITSEN (Gerrit), geb. te Oudewater, data van geb. en overl. onbekend. In 1570
diende hij op de vloot der Watergeuzen onder kapitein Nicolaas Ruychaver; in
November 1570 nam hij deel
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aan de plundering op de zeeuwsche stroomen van het marktschip uit 's
Hertogenbosch, dat van Antwerpen kwam; hij nam een koopman voor 500 daalders
aan geld af. Op 31 Maart 1572 werd hij daarom verbannen.
Zie over hem: W a g e n a a r , Vaderl. Geschiedenis VI, 323; v a n G r o n i n g e n ,
Gesch. der Watergeuzen, 238; M a r c u s , Sententiën, 242.
Vogels

[Gerritsz., Gerben]
GERRITSZ. (Gerben), geb. vrij zeker te Oldeboorn, terechtgesteld te Leeuwarden
31 Januari 1572.
Bij de komst van Alva was hij in Friesland gebleven, maar heulde in het geheim
met de Watergeuzen, die geregeld in Friesland landgangen hielden. Hij ontving en
huisvestte nu en dan Hartman Gauma, die een der voornaamste aanvoerders voor
die invallen was. Ook deed hij wel aan plundertochten mee en was vrij zeker schuldig
aan den kerkroof te Leeuwarden. In Mei 1568 diende hij in het leger van graaf
Lodewijk. Op 18 Mei 1569 werd hij door Alva verbannen; 21 Mei 1569 werd het
vonnis afgekondigd. Later viel hij den Spanjaarden in handen, werd naar het blokhuis
te Leeuwarden gebracht, en daar 31 Januari 1572 onthoofd.
Zie over hem: A n d r e a e , De Friesche Watergeuzen in Vrije Fries, 3e reeks, V,
76 en 92; M a r c u s , Sententiën, 192; Rijksarchief te Leeuwarden, Rekening van
Boudewijn van Loo, 1 Oct. 1571-30 Sept. 1572, fol. 48 vo., en Crimineel
Sententieboek van den Hove van Friesland, 1557-1580, fol. 185 vo.
Vogels

[Gerritzen, Jan]
GERRITZEN (Jan) of G e r r i t s e n , geb. te Arnhem 26 Nov. 1801, overl. te 's
Gravenhage 26 Apr. 1872. Hij studeerde te Utrecht in de godgeleerdheid en werd
predikant te Zoelen 18 Dec. 1825; emeritus 1 Jan. 1866. Zijn ouders waren G e r r i t
T h o m a s G e r r i t z e n en A n n a A a l b e r s , zijn vrouw heette J o h a n n a
H e r m i n a R e p e l i u s . Te Utrecht werd zijn antwoord op een prijsvraag met goud
bekroond en vond een plaats in de Jaarboeken van de Utrechtsche Academie van
1822-1823 onder den titel: Commentatio de quaestione literaria... enz., waarin het
veelgodendom van de Israëlieten vóór de babylonische ballingschap is besproken.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel. in Ned.
III, 229; Archief voor kerkel. Gesch. IV (1833), 308; Kerkelijk Handboek (1903) Bijl.
166.
Knipscheer

[Geselius, Cornelis]
GESELIUS (Cornelis), v a n G e s e l of G h e s e l i u s , geb. te Dordrecht omstr.
1580, overl. te Edam 4 Jan. 1613. Hij studeerde te Leiden in de godgeleerdheid,
werd in 1605 predikant te Strijen, in April 1606 te Rotterdam (Waalsche Gemeente),
door den magistraat uit zijn ambt ontzet 24 Oct. 1611, voorganger van de ‘kruiskerke’
te Rotterdam, uit de stad verbannen 14 Febr. 1612 met ƒ 300 traktement. Na eenigen
tijd gepreekt te hebben te Delft en te Schiedam is hij naar Edam beroepen. Zijn
ouders, S i m o n v a n G e s e l en J o h a n n a F r a n c k e , zijn in 1579 getrouwd,
zijn vader is in 1569 om het geloof uit Antwerpen gevlucht. Hij huwde in 1605 met
J o h a n n a of T a n n e k e v a n S c h a r l a k e n , dochter van den baljuw en dijkgraaf

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 8

van het land van Strijen. G r o e n e w e g e n schrijft, dat hij de gemeente te Rotterdam
tegen Nicolaas Grevinchoven opruide (dl. II, kol. 506); Dr. R u t g e r s , dat hij een
vredelievend man was die in zijn dienst eer te veel dan te weinig heeft toegegeven;
Dr. G e e s i n k beschrijft hem als lijdend slachtoffer van het ruw geweld der
libertijnsche magistraten; eveneens W i j m i n g a in
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zijn Festus Hommius. Zijn aanhangers te Rotterdam en elders werden door de
Remonstranten ‘slijkgeuzen’ gescholden. De magistraat van Rotterdam schreef na
zijn uitbanning ter verdediging een Cort bericht van de redenen, waarop na enkele
dagen van hem een Teghenbericht verscheen. Beide werken zijn in 1612 nog eens
in één bundel uitgegeven. Te Edam gaf hij uit: Proefken van de schadelijcke
verschillen.... (Amst. 1613). Na zijn dood verscheen: Corte waeraehtighe
Onderrichtinge ofte Beschrijvinghe van de Proceduren... (z. pl. 1614).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel. in Ned.
III, 231-233; Kerkelijk Handboek (1907) Bijl. 152, 161, (1908) Bijl. 110; J. R e i t s m a ,
Gesch. v.d. Herv. en de Herv. Kerk (3de dr. Utr. 1916), 497-499; W.P.C. K n u t t e l ,
Ned. bibliographie van kerkgesch. (Amst. 1889), 27, 109; J.I. v a n D o o r n i n c k ,
Bibl. v. Ned. anonymen en pseudonymen (1870), kol. 379; d e z e l f d e , Vermomde
en naamlooze schrijvers (Leid. 1883), kol. 457.
Knipscheer

[Gesseler, Herman van]
GESSELER (Herman v a n ) J r ., geb. te Groningen in Jan. 1811, overl. te Lellens
16 Febr. 1850. Hij studeerde te Groningen in de godgeleerdheid en werd predikant
te Lellens 20 Juni 1841. Hij promoveerde tot doctor op: Dissertatio qua deducitur
quomodo, ex Pauli apostoli sententia ad religionem Christianum accipiendam
praeparati sint Gentiles et Judaei (Gron. 1839). Ook gaf hij een Leerrede uit ter
bevestiging van A.W. B u n i n g te Stedum (Gron. 1847), over 1 Cor. 7:23 b.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel. in Ned.
III, 234; Alphab. naamlijst van boeken enz. (1833-1849), 230; Kerkelijk Handboek
(1914) Bijl. 157, 169.
Knipscheer

[Geuchies, Harmen Berend]
GEUCHIES (Harmen Berend), geb. te Ruinerwold 2 Aug. 1826, overl. te Bunschoten
4 Juli 1905. Hij voltooide zijn studiën bij Ds. W.A. K o k te Hoogeveen, werd in 1847
beroepbaar verklaard en in 1847 predikant bij de afgescheiden gemeente te
Langerak, in 1849 te Rotterdam. Wegens ziekte emeritus in 1863, kon hij 5 Febr.
1871 zich weer verbinden aan de gemeente te Bunschoten, waar hij 5 Mei 1895
emeritus werd. Zijn eerste vrouw, H i l l i g j e K o e l i n g , overleed in 1868; zijn
tweede vrouw in 1887. Zijn afscheidsrede van Rotterdam is uitgegeven: Een plegtig
afscheid.... (Rott. 1863). Ook verschenen van hem nog twee preeken, beide te Rott.
in 1853.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel. in Ned.
III, 235; Brinkman's Catalogus van boeken enz. (1850-1882), 418.
Knipscheer

[Geukama, Augustinus]
GEUKAMA (Augustinus), geb. te Kollum 11 Maart 1682, overl. te Zaltbommel 22
April 1762. Hij werd predikant te Gerkesklooster 14 Nov. 1706, te Oostermeer 1
Sept. 1709, te Zaltbommel 20 Dec. 1711. Hier vierde hij zijn gouden jubelfeest,
beschreven in: Jubel-feest, aen.... Auguslinus Geukama bij gelegentheid van het
plegtig vieren.... 20 Dec. 1761 (Zaltb. 1761). Het is ons niet bekend dat, zooals het
voornemen was, zijn leerrede van dien dag over 1 Cor. 15:58 inderdaad is
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verschenen. In het Jubelfeest komen twee gedichten voor van de amsterdamsche
predikanten Thomas van Schelluynen en Rutgerus Schutte, die te voren zijn
ambtgenooten te Zaltbommel waren. In de Boekzaal (1762a, 606 v.) staan twee
grafschriften op hem. Met M. en D. Duirsma en Mentes gaf hij uit: Kort ontwerp
vande leere der waarheid die na de godzaligheid is (Dokkum 1718; 8e dr.

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 8

600
Gron. 1735; 12de dr. Leeuw. 1761). Geukama gaf van dit boekje, bekend als ‘het
boekje van de vier predikanten’, een Kort uittreksel uit, dat te Zaltbommel is
uitgegeven en o.a. in 1750 herdrukt.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel. in Ned.
III, 235; Kerkelijk Handboek (1903) Bijl. 164, (1911) Bijl. 153, 174.
Knipscheer

[Geuns, Bartel van]
GEUNS (Bartel v a n ), geb. te Haarlem 5 Aug. 1805, overl. te Zaandam 24 Febr.
1871. Zijn vader, M a t t h i a s v a n G e u n s Jansz., was doopsgezind predikant
te Haarlem. Hij studeerde te Amsterdam aan de kweekschool der Doopsgezinden,
en werd in 1828 predikant te Akkrum en op 16 Mei 1830 te Zaandam-W.-Z.
(‘Oude-Huis’ of friesche gemeente). Deze gemeente is in 1841 vereenigd met die
van het ‘Nieuwe Huis’ van de vereenigde Vlamingen en Waterlanders. De toespraken
van de beide predikanten B. van Geuns en C. Leendertz zijn verschenen als:
Leerredenen bij de godsdienstige viering der vereeniging.... te Zaandam-Westzijde
op 21 Febr. 1841 over 2 Cor. 13:11 en Matth. 23:8b (z. pl. 1841). Hij werd emeritus
7 Aug. 1870. Nog gaf hij uit: Beschrijving van Zaandam, holl. en fransche tekst
(Amst., Zaand. 1842); Gods openbaringen in den mensch (Zaand. 1851; herdr.
Krommenie 1860); in Letteroefeningen van 1837 een preek over 1 Petr. 1:17b en
met J. d e G r o o t , Herinneringen aan D. Donker Hz. (Zaand. 1841). Verscheen
eerst: Hulde aan T.J. de Hoop bij gelegenheid van het 50-jarig jubelfeest van deszelfs
predikdienst op 26 Aug. 1827 (Zaand. 1827), na diens dood schreef van Geuns:
Herinneringen aan Taedse Jakles de Hoop.... (Amst. 1838).
Eenige geneeskundige werken zijn wellicht foutief op zijn naam geplaatst in
Brinkman's alphab. naamlijst van boeken enz. (1833-1849). blz. 230.
Zijn portret is gelithografeerd door F. Schroeder.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel. in Ned.
III, 236 v.; Catalogus.... der Ver. Doopsgez. Gemeente te Amsterdam II (Amst.
1919), 45, 297, 301, 323, 326; Naamlijst der doopsgez. gemeente en leeraren (Amst.
1815), 15, 18 v., 82, 87; hetz. (Amst. 1829) 6, 29 v.; Jaarboekje voor de doopsgez.
gem.... (Amst. 1837), 4 v., 19 v.; hetz. (Amst. 1840), 4 v., 18 v., dito (Amst. 1850),
4, 26-29; Doopsgez. lektuur III (Sneek 1858), 327-336; Doopsgez. Bijdr. (1861 enz.)
de gemeenteberichten.
Knipscheer

[Geuns, Cornelis Sytse van]
GEUNS (Cornelis Sytse v a n ), geb. te Haarlem 17 Aug. 1794, overl. te Leeuwarden
27 Febr. 1827, broeder van den voorgaande. Hij was doopsgezind predikant te
Nijmegen 20 Dec. 1818 en te Leeuwarden 19 Mei 1822. Hij schreef Over den
oorsprong der doopsgezinden van de oude Waldenzen, na zijn dood verschenen
in Vaderlandsche Letteroefeningen 1829.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel. in Ned.
III, 237; Naamlijst der Doopsgez. gem. en leeraren (Amst. 1829), 37, 43; C. S e p p ,
Bibliotheek van Ned. kerkgeschiedschrijvers (Leid. 1886), 389.
Knipscheer

[Geuns, Matthias van]
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GEUNS (Matthias v a n ), geb. te Leeuwarden in 1824, overl. aldaar in 1904. Zijn
vader Cornelis Sytse van Geuns en zijn oom Bartel van Geuns gaan beiden hiervoor.
Hij studeerde aan het seminarie der Doopsgezinden te Amsterdam, werd
doopsgezind predikant te Noordzijpe 23 Juli 1848, te Leeuwarden 3 Maart 1850;
emeritus 1 Oct. 1888. Oorspronkelijk evangelisch, streed hij met zijn vriend P.H.
Hugenholtz (dl. V, kol. 248) voor de moderne richting. Hugen-
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holtz schreef in Aug. 1904 in zijn Indrukken en herinneringen (Amst. 1904), 101 op
70-jarigen leeftijd: ‘Van Geuns die onlangs in 86(?)-jarigen ouderdom overleed was
een der trouwste en hartelijkste vrienden die ik te Leeuwarden bezeten heb, geen
theoloog maar een trouw herder zijner gemeente, een ijverig en geliefd catecheet,
een populair spreker in volksbijeenkomsten en in gezelschap vol ondeugende scherts
en jongensachtige grappen.’ Behalve verscheidene Stuiverspreeken en bijdragen
in Bijbelsch Dagschrift gaf hij uit: Leerredenen ter gedachtenis aan zijn vroeg
ontslapene gade (Leeuw. 1855); Oorlogslessen, godsdienstige toespraken (Leeuw.
1870); Afscheidswoorden, Viertal toespraken (Leeuw. 1888); en Ondeugende scherts
(Leeuw. 1871), een verzameling lezingen.
Zijn portret staat in Doopsgez. Bijdragen (1903), blz. 119.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel. in Ned.
III, 238 v.; Doopsgez. Bijdragen in verschillende jaargangen de gemeenteberichten,
vooral 1903, 119-123, 1904, 239 v.; Catalogus.... der Ver. Doopsgez. Gemeente le
Amsterdam II (Amst. 1919), 315, 321; Brinkman's Catalogus van boeken enz.
(1850-1882) 419.
Knipscheer

[Geurts, Marten]
GEURTS (Marten), overl. in 1661 of 1662, in het midden van de 17de eeuw
doopsgezind leeraar te Venendaal (en ‘'t Rijnscheveer’). Hij was een tegenstander
van Galenus Abrahamsz en schreef: Tractaet dienende tot beweeringe der sichtbare
Gemeynte Gods (Utr. 1662) waarvan de inhoud al in Jan. 1656 gereed was.
Ongeveer te gelijk verscheen: Copie van een brief, geschreven door Marten Geurts....
aen Harmen Segersz.... actum 3 Nov. 1661 (Amst. 1662); Aenmerckingen over den
handel en misslagen van eenige mennoniten binnen Utrecht (Utr. 1662) en
verscheidene andere geschriften over de toen te Utrecht aanhangige
belijdeniskwestie.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel. in Ned.
III, 239; Catalogus der Ver. doopsgez. gemeente te Amsterdam (Amst. 1919),
119-121; Doopsgezinde Bijdragen (1916), 145-195, vooral 161 v.
Knipscheer

[Geyser, Melchior]
GEYSER (Melchior) of G e i s e r , geb. te Goes 20 Maart 1694, overl. te Sluis 2 Dec.
1741. Zijn ouders waren L o d e w i j k d e G e y s e r en A d r i a n a B o s s e n b l i j .
Hij studeerde in de godgeleerdheid te Lingen en te Leiden, en werd predikant te
Ellewoutsdijk 12 Sept. 1723, te Dreischor in 1726, te Sluis 6 Maart 1729. Zijn eerste
vrouw, P r i n a C o r n e l i a S t e v e n s overleed spoedig; op 1 Nov. 1730 trouwde
hij met E l i s a b e t h T e e r l i n g . Hij schreef een boekje: Heylige kindermelk.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel. in Ned.
III, 240 v.; Kerkelijk Handboek (1909) Bijl. 128 (bis), 148.
Knipscheer

[Ghendt, Carel van]
G(H)EN(D)T (Carel v a n ) of G a n d a v u s . In 1601 was hij al eenige jaren overleden
als predikant te Sluipwijk. Hij had toen ‘weeskinderen’ nagelaten, o.a. een dochter
S a r a (zie R e i t s m a e n v a n V e e n , Acta III, 179 v.; aan te vullen in Kerkelijk
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Handboek 1907 Bijl. 159). Tot op het jaar 1911 hield men iemand van dezen naam
voor den schrijver van Het beginsel en voortganck der geschillen, scheuringen en
verdeeltheden onder degene die Doops-gesinden genoemt worden... tot op den
jare 1615, beschr. door I.H.V.P. à N., ende nu door J.K.J.H.D.K.F. in 't licht gegeven...
(Amst. 1658). Dit zeer merkwaardige werk is door S. C r a m e r in 1910 opnieuw
uitgegeven in dl. IV van Bibliotheca Reformatoria Neerlandica. Ook is het door J.C.
J e h r i n g in het Hoogduitsch
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vertaald (Jena [1720]). Zie Catalogus van de.... bibliotheek der Ver. Doopsgez.
Gemeente te Amst. (Amst. 1919), 102. Uit de gegevens in dit werk leidde men
steeds af, dat hij in 1542 geboren was ‘in het pausdom een tijdt van jaren gestudeert
had’, doopsgezind is geworden in 1563 en het emder dispuut in 1578 heeft
bijgewoond. Ook had men zekere aanwijzingen dat hij vóór 1563 een tijdlang
‘gereformeerd’ zou geweest zijn en 10 Dec. 1581 teruggekeerd tot de gereformeerde
kerk. Hoe het zij: Carel van Gendt is niet dezelfde als I.H.V. P. à N., die pas in 1615
het genoemde geschrift samenstelde. K. V o s wijst daarvoor aan een ‘oudste’ onder
de mennisten, nl.: W i l l e m J a n s e n (K. V o s , Menno Simons, Leid. 1914, 129,
257, 306 v.; verg. Doopsgezinde Bijdragen 1911, 61). Ook wat I.H.V.P. à N.
beteekent is nog niet uitgemaakt.
Sedert 1582 vinden wij een gereformeerd predikant, Carel van Gent geheeten,
‘gepresenteerd voor Wieringen’ en geëxamineerd te Alkmaar. In 1588 is vóór eenigen
tijd een predikant van Wieringen door den vijand ontvoerd en tegen een losprijs vrij
gelaten. Tot omstreeks 1591 wordt te Sint Jacoba-Parochie een predikant van dien
naam aangetroffen, over wien dl. VI van de Acta van R e i t s m a e n v a n V e e n
eenige gegevens verschaft.
Verder moeten wij verwijzen naar de hieronder aangegeven bronnen in de hoop
dat anderen die aanvullen en meer licht verschaffen ten aanzien van de nog
onopgeloste vragen.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel. in Ned.
IV, 455; Catalogus van de bibliotheek der Ver. Doopsgez. Gemeente te Amsterdam
(Amst. 1919), 102; Bibliotheca Reformatoria Neertandica VII ('s-Gravenh. 1910),
489-567 (aanvulling en verbetering); Doopsgezinde Bijdragen (1911), 62; K. V o s ,
Menno Simons (Leid. 1914), 129, 257, 306 v.; J.J. v a n D o o r n i n c k , Bibliotheek
van Nederl. anonymen en pseudonymen ('s Gravenh., Utr. [1870]), kol. 48 v. [no.
456]; d e z . , Vermomde en naamlooze schrijvers (Leid. 1883) I, 283; T.A. R o m e i n ,
Naamlijst der predikanten in.... Friesland (Leeuw. 1886), 224; E. M e i n e r s ,
Oostvrieschlandts Kerkel. Gesch. II (Gron. 1739), 14 v.; Kerkelijk Handboek (1878),
168, (1907) Bijl. 159, (1908) Bijl. 149 [aan te vullen ?], (1911) Bijl. 160; R e i t s m a
e n v a n V e e n , Acta I, 89, 99, 147, III, 179 v., VI, 18, 21, 32 v., 35, 39, 44, 51,
55, 57, 64; S. B l a u p o t t e n C a t e , Gesch. der doopsgez. in Groningen enz. II
(Leeuw., Gron. 1842), 83 v., 91 v.; S. H o e k s t r a , Beginselen en leer der oude
Doopsgezinden (Amst. 1863), 332; J. R e i t s m a , Honderd jaren uit de gesch. der
hervorming in Friesland (Leeuw. 1876), 288.
Knipscheer

[Ghendt, Caspar van]
GHENDT (Caspar v a n ) of G o u d t . Deze wordt genoemd als predikant te Ridderkerk
in 1575, gekomen uit Dordrecht, daarna als predikant te Leiden waar hij korten tijd
hoogleeraar in het Hebreeuwsch is geweest, eindelijk ook als predikant te Brugge.
Zie: H.Q. J a n s s e n , De kerkhervorming in Vlaanderen I (Arnh. 1868), 118 v.;
M. S i e g e n b e e k , Gesch. der Leidsche hoogeschool (Leid. 1829) II, toevoegselen
en bijl., blz. 55; A. 's G r a v e z a n d e , De Unie van Utrecht herdacht (Midd. 1779),
146 v., aant. d.; H.Q. J a n s s e n , De Kerkhervorming te Brugge II (Rott. 1856), 328
[errata, aant. **]; Kerkelijk Handboek (1907) Bijl. 130, 151.
Knipscheer

[Ghert, Johan van]
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GHERT (Johan v a n ), geb. te Baarle - Nassau 25 Jan. 1784, overl. te Oss 25 Jan.
1852, zoon van
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P e t r u s C o r n e l i s en M a r i a C a t h a r i n a v a n B a a l .
In 1806 werd hij benoemd tot commies ten kantore der beschreven middelen te
Oss en huwde aldaar 7 Jan. 1807 M a r i a A n n a d e L o u w . In 1809 werd hij
procureur bij de schepenbanken te Oss en Megen, in 1810 maire en
plaatsvervangend vrederechter te Oss en het volgend jaar griffier van het
vredegerecht en secretaris. In 1815 volgde zijn benoeming tot burgemeester en in
1817 die van vrederechter van het kanton Oss. Voor het burgemeestersambt moest
hij in 1820 bedanken, daar dit toen onvereenigbaar werd geacht met dat van
vrederechter, doch hij werd weder aangesteld tot secretaris, welke twee ambten hij
tot aan zijn dood bekleedde.
In 1827 kreeg hij een aanstelling tot schoolopziener der 2e afdeeling van het 1e
district en werd in 1828 tijdelijk belast met het vredegerecht van het later opgeheven
kanton Ravenstein. Ook was hij eenigen tijd plaatsvervangend schoolopziener der
2e afd. van het 3e district. Bij de organisatie der rustende schutterijen in 1832 werd
hij kapitein en vervolgens majoor-commandant. In een brief van den Kroonprins
aan zijn vader Koning Willem I, van 23 Febr. 1814 opgenomen in het Historisch
gedenkboek der herstelling van Ned. onafhankelijkheid in 1813, wordt van Ghert
een man van veel talent genoemd.
Zijn zoon P e t r u s J o h a n n e s , geb. te Oss 19 Apr. 1819, werd in 1852
secretaris van Oss, doch kreeg in den loop van hetzelfde jaar een aanstelling tot
notaris.
Zie: N. Br. Tijdschrift voor Kunsten en Wetenschappen, 1852 en Taxandria jrg.
1923, bl. 42.
Cunen

[Ghoorbergh, Hendrik van de]
GHOORBERGH (Hendrik v a n d e ), overleed, 84 jaren oud, te Groot Zundert 19
April 1775, welke parochie hij sinds 1721 bediende. In 1739 was hij aangesteld tot
landdeken van Breda.
Zie: H. v.d. H o e v e n , Bijdr. tot de kennis der gesch. van Zundert, 177.
Juten

[Ghysbrechtsz, Zegher]
GHYSBRECHTSZ (Zegher), geb. te Zaltbommel, terechtgesteld te 's Gravenhage
24 Dec. 1571.
In voorjaar 1571 wilde hij van Londen naar Livorno zeilen, kwam in Dover, en
werd daar door de Watergeuzen vast gehouden en op het schip van Jan Klaasz.
Spiegel gebracht. Hij maakte een tocht op de Noordzee mede, waar zij eerst een
boeier namen; later enterden de Watergeuzen een buis. Op bevel van Spiegel
sprong hij met vier anderen op de buis over, en werd kort daarna door de
Spanjaarden bij het Vlie gevangen genomen. Dezen brachten hem naar de
Gevangenpoort in den Haag, op 22 December 1571 werd hij gepijnigd, ter dood
veroordeeld en zijn goederen verbeurd verklaard, 24 December 1571 werd bij aldaar
onthoofd.
Zie: Algemeen Rijksarchief, Holl. Div. Rekg. 2723, fol. 111, 375; Archief Hof van
Holland, 5654, fol. 491; S m i t , den Haag in den Geuzentijd, 152.
Vogels
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[Ghijsen, Hendrik]
GHIJSEN (Hendrik), overl. 4 Nov. 1693 te Amsterdam, was voorzanger van de
Amstelkerk. Hij schreef: Den Honigraet der psalmdichten.... een versaameling uit
seeventien psalmboeken (Amst. 1686; 3e uitgave 1708). Dathenus' psalmbewerking
was nooit geheel onbetwist. Telkens werden pogingen tot verbetering gedaan. G.
paste de naar zijn meening best geslaagde gedeelten en verzen uit alle hem bekende
psalmberijmingen aan elkaar. Toen 25 Mei 1762 de Algemeene Staten tot een
verbeterde berijming besloten hadden, werden 6 Mei 1772 ten grondslag van dit
werk gelegd: de bundel van Ghijsen, van Joannes Eusebius Voet (1758)
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en van het genootschap ‘Laus Deo, Salus Populo’ (1761).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel. in Ned.
III, 243 v.; R. B e n n i n k J a n s s o n i u s , Gesch. v.h. Kerkgezang der Herv. in Ned.
(Amst. 1863), 158-182, 186; H.H. B a r g e r , Ons Kerkboek (Rott. 1907), 49-64; J.H.
G u n n i n g , De gezangenkwestie in de Ned. Herv. Kerk (Utr. 1910) I, 49-52; L.
K n a p p e r t , Gesch. der Ned. Herv. Kerk II (Amst. 1912), 139, 141; J. R e i t s m a ,
Gesch. v.d. Hervorming en de Herv. Kerk (3e dr. Utr. 1916), 710; Naamreg. v.
Nederd. boeken tot 1787, 193.
Knipscheer

[Ghysselen, Hendrik]
GHYSSELEN (Hendrik), geb. te 's Hertogenbosch, datum onbekend, terechtgesteld
te Dambrugge bij Antwerpen in Januari 1571. Wegens deelneming aan de troebelen
te 's Hertogenbosch werd hij op 15 Febr. 1570 door Alva verbannen, later behoorde
hij tot de Geuzen, die onder bevel van Herman de Ruyter op 9 Dec. 1570 het slot
Loevestein verrasten. Bij de herovering door de Spanjaarden op 19 Dec. 1570 werd
hij met een aantal anderen gevangen genomen en door Heusden naar 's
Hertogenbosch gevoerd, waar hij 28 Dec. 1570 aankwam en gelegd werd in het
huis van Goessens van Hedel. Op 2 Jan. 1571 kwam hij als gevangene in Antwerpen
aan en werd daar 's nachts jammerlijk gepijnigd. Bij vonnis van 12 Jan. 1571 werd
hij te Antwerpen ter dood veroordeeld en eenige dagen later te Dambrugge
gehangen. In Febr. 1571 werden den scherprechter zijn gemaakte kosten uitbetaald.
Zie: B o r , Gelegenheyt van 's Hertogenbosch (1630), 34; v a n Z u y l e n , Invent.
Archief van 's Hertogenbosch II, 848; A c q u o y , Herman de Ruyter; H e r m a n s ,
Verzameling van Kronieken, 294, 301; Comm. Roy. d' Histoire, 3e serie, VII (1865),
47; Kon. Bibl. den Haag, hschr. 71 C 38, fol. 98-99; Archief van Keulen, brief van 4
Jan. 1571 (zie H o h l b a u m , Invent. Hansischer Archive I, 283); Archief van
Heusden, Stadsrekenboek van 1570; Archief van 's Hertogenbosch, Kroniek van
Aelbertus Cuperinus; Papieren van prof. Dr. Acquoy in de Univ. bibl. te Leiden; en
vooral de afschriften van stukken over Loevestein in 1570, door ondergeteekende
verzameld, en berustende in de Bibl. van het Hist. Genootschap te Utrecht.
Vogels

[Gichtel, Johan Georg]
GICHTEL (Johan Georg), geb. te Regensburg in 1638, overl. in 1710. Toen hij na
een zwervend avontuurlijk leven de werken van Böhme had gelezen, vormde hij
met eenige aanhangers een soort huiskolonie te Amsterdam. Elders, te Leiden,
Rotterdam, Amsterdam en Utrecht vormden zich kringen van ‘Gichtelianen’ of
‘Engelenbroeders’ die den band met de kolonie aanhielden. Toen zijn dweepzucht
en verbeeldingskracht tot het krankzinnige naderden verliep zijn aanhang. Alleen
J o h a n n W i l h e l m U e b e r f e l d bleef hem trouw en gaf na zijn dood zijn werken
uit: ‘Böhme wilde werken en bidden, Gichtel bidden en niet werken’. In prachtuitgave
zag het licht: Eine kurtze Eröffnung und Anweisung der dreyen Principien und Welten
im Menschen.... Abgemahlet und vorgestellt durch J.G. Grabern und J.G. Gichteln.
Im Jahr Christi 1696. Zum Druck befördert im Jahr 1723. Bij zijn leven verscheen:
Theosofia practica.... twee deelen in 1701; herdrukt met nog drie deelen in 1708;
met bovendien nog twee deelen in 1722. In de uitgave van het laatst genoemde
jaar verscheen ook een levensbeschrijving: Der wundervolle und heilig geführte
Lebenslauf.... Alles is nog eens herdrukt te Parijs in 1899. Ook een tegen-
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stander beschreef zijn leven: J o h a n G u s t a v R e i n b e c k .... Nachricht von
Gichtels Lebelauf und lehren (1732), reeds te voren verschenen in Berlinische
Hebopfer.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel. in Ned.
III, 244-246; J. R e i t s m a , Gesch. v.d. Hervorming en de Herv. Kerk (3e dr. Utr.
1916), 657-660; Bibliotheca theol. et philos. (L.B., Burgersdijk en Niermans 1900),
208, 648 (no. 16878).
Knipscheer

[Gier, Johannes Baptista de]
GIER (Johannes Baptista d e ), priester, geb. te Driel 10 Nov. 1821, priester gewijd
7 Nov. 1844, overleed te Moerdijk 8 Maart 1885. Na zijn priesterwijding was hij
assistent te Eerde en 1846 kapelaan te Made tot 1854. Daarna werd hij aangesteld
als directeur van het nog slechts twee jaar te voren opgerichte gesticht Ruwenberg
te St. Michielsgestel. Mgr. Zwijsen, eveneens geboortig uit Driel, belastte den
directeur van Ruwenberg met het oprichten van een parochiete Moerdijk, 17 Aug.
1858. 1859 geschiedde de oprichting der parochie, die kerk hield in een schuur tot
de nieuwe kerk gereed was in 1861, waarvoor de staat ƒ 2500 had bijgedragen.
Deze was gebouwd door A. Bekers te Oudenbosch. De aanleg van den spoorweg
naar Moerdijk en de stoombootdienst aldaar deden de bevolking zeer toenemen,
hetgeen echter na den bouw der brug is opgehouden. Het zielental der parochie,
in 1858 450, was in 1870 verdubbeld. Pastoor de Gier was ook de stichter der
zusters van het H. Hart, die thans een bloeiend moederhuis en onderwijsinrichting
te Moerdijk hebben.
Een C o r n e l i u s d e G i e r of V u l t u r i u s behaalde 1541 in Leuven als student
van het Verken de 7de plaats in de eerste linie bij de promotie der filosofie.
N i j h o f f 's Gedenkw. VI, vermelden als voorname inwoners van Driel in de 15e en
16e eeuw een P e t r u s en E g o n d e G h i e r .
Zie: S c h u t j e s , Gesch. 's Hertogenbosch V, 27, 88, 130-131; K e r s t e n s ,
Journat. hist. XV, 306, XVI, 406-407, 615; Analectes hist. eccl. Belg. II, 328.
Fruytier

[Giffen, Lambertus van]
GIFFEN (Lambertus v a n ), geb. te Heerenveen in 1807, overl. te Ferwerd 20 Sept.
1898. Zijn vader was David Flud van Giffen (2) (zie dl. IV, kol 656). Hij werd predikant
te Wikel (Fr.) 6 Dec. 1829, te Feerwerd 5 Oct. 1884. Hij schreef: Lijkrede ter
gedachtenis van H. Muntingh (Leeuw. 1848) (vergel. dl. III, kol. 887 v.).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel. in Ned.
III, 250; Alphab. naamlijst van boeken, enz. (1833-1849), 234; Kerkelijk Handboek
(1911) Bijl. 194, (1914) Bijl. 150.
Knipscheer

[Gilde, Abraham 't]
GILDE(Abraham 't), geb. te Piershil 30 Juli 1664, overl. te Wijngaarden in Sept.
1736. Hij studeerde te Utrecht en te Leiden in de godgeleerdheid, werd predikant
te Wijngaarden in 1690. Hij gaf eenige stichtelijke werken uit, en liet eenige
explicationes over Schriftgedeelten in handschrift na.
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Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel. in Ned.
III, 250 v.; Naamregister v. Nederd. boeken tot 1787, 193; Kerkelijk Handboek (1907)
Bijl. 167.
Knipscheer

[Gildemeester, Adriaan]
GILDEMEESTER (Adriaan), geb. te Amsterdam 21 Aug. 1828, overl. te 's
Gravenhage 12 Mrt. 1901, was de zoon van H e n d r i k D a n i ë l G i l d e m e e s t e r
en J e a n n e M a r i e B o i s s e v a i n .
Hij werd in 1844 student aan de koninklijke academie te Delft en verwierf aldaar
in 1848 het diploma van burgerlijk ingenieur. Daar er toen weinig vooruitzichten voor
een jong ingenieur waren, ging hij in de zaken zijns vaders, en werd
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spoedig hoofd der firma J.P. Gildemeester & Co. Op 11 Mei 1880 werd hij in het
kiesdistrict Amsterdam gekozen tot lid van de Provinciale Staten van Noord-Holland.
Op 10 April 1883 volgde zijn verkiezing, ook te Amsterdam, tot lid der Tweede
Kamer. Hij deed toen zijn zaken aan kant en verhuisde naar 's Gravenhage. Met
het oog daarop nam hij met ingang van 1 Mei d.a.v. ontslag als lid der Staten.
Hij heeft zich sterk verzet tegen de wet tot aanleg van het Merwedekanaal van
29 Juli 1881, en was een warm voorstander van de wet-Rutgers van Rozenburg tot
wijziging van de richting daarvan tusschen Nichtevecht en Maarsen van 15 Mei
1884. Hij behoorde tot de zeer gematigde liberalen, die het kabinet-van Lynden tot
1883 en het kabinet-Heemskerk van 1883 tot 1888 aan het roer lieten, het eerste
omdat het in gematigd liberalen zin regeerde, al waren de meeste leden anti-liberaal,
het tweede omdat men meende, dat de zoo noodige grondwetsherziening alleen
door Heemskerk tot stand gebracht kon worden.
Van 1888 tot 1891 was hij in de oppositie tegen het kabinet-Mackay. Juist toen
er een liberaal ministerie zou komen, verzocht hij bij zijn periodieke aftreding niet
in aanmerking te komen om gezondheidsredenen, en werd hij 9 Juni 1891 vervangen.
Hij huwde 15 Sept. 1853 M a r g a r e t h a E l i s a b e t h d e C l e r c q , geb. 18 Dec.
1830, overl. 18 Juli 1908. Het huwelijk was kinderloos.
Ramaer

[Gildemeester, Daniël]
GILDEMEESTER (Daniël), geb. te Amsterdam omstr. 1825, overl. te Utrecht 21
Maart 1869. Hij studeerde te Utrecht in de godgeleerdheid, werd predikant te
Ophemert 3 Dec. 1848, te Elburg 8 Mei 1853, te Scheveningen in 1860, te Utrecht
in 1862. Hij was voorzitter van de utrechtsche zendingsvereeniging en gaf uit: Zeven
leerredenen (Utr. 1869) met portret; De palmtak des heils in hope (Elb. 1855);
Herinnering (Utr. 1869).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel. in Ned.
III, 251; Brinkman's Catalogus van boeken enz. (1850-1882), 426; Kerkelijk Handboek
(1903) Bijl. 125, 149, (1907) Bijl. 156.
Knipscheer

[Gilles]
GILLES, geb. te Sneek, data van geb. en overl. onbekend. Hij komt het eerst voor
als kapitein der Watergeuzen in voorjaar 1571, toen hij met zijn schip voor Dover
lag, hij deelde geregeld zijn roof met een visscher in Engeland, waarschijnlijk in ruil
voor levensmiddelen. Later doet hij een plundertocht langs de hollandsche kust. In
Maart 1572 wordt zijn naam nog genoemd als kapitein der Watergeuzen.
Zie: A n d r e a e , De Friesche Watergeuzen in Vrije Fries, 3e reeks, V, 57;
Algemeen Rijksarchief, Holl. Div. Rekg. 2723, fol. 92.
Vogels

[Gilles, Adrianus]
GILLES (Adrianus), wordt 27 Jan. 1611 aangesteld tot landdeken van Breda, toen
het nieuw gevormde dekenaat Hoogstraten als hoofd behield M. van Iersel (dl. V,
kol. 253). Slechts twee jaren behoudt Gilles dezen post, want 16 Jan. 1613 wordt
aangesteld J. Dilenus (dl. VII, kol. 370). Gilles was pastoor te Ginneken, waarschijnlijk
sinds 1607, toen de Witheer Norb. van Rottum van hier verplaatst werd naar Meer.
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Hij bedient nog in 1621 deze parochie, waar kort na de inneming van Breda in 1625
een andere pastoor wordt benoemd. De bredasche burgemeester Mr. J o a c h i m
G i l l e s noemt dezen Adr. G. zijn neef.
Zie: Aanteekeningen uit het aartsb. archief te Mechelen, fonds Antverpiensia.
Juten

[Gilta, Jan Baptist Lambert]
GILTA (Jan Baptist Lambert), ged. te Venray 11 Mei 1714, overl. te Bergen (Lb.)
17 Jan. 1799, zoon van C a s p a r M e l c h i o r en A n n a
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M a r i a C o n i n x ; hij werd 12 Maart 1745 door Antoon Max. graaf de Pas de
Feuquières tot secretaris van Well en Bergen benoemd en 15 d.a.v. beëedigd. Zijn
aanstelling geschiedde niet enkel om zijn bekwaamheden, maar ook in aanmerking
genomen de diensten door zijn oom S i m o n P e t e r C o n i n x , Raad en Momboir
aan het Hof van Justitie te Gelder, den Heer van Well en Bergen bewezen. Gilta,
die te Bergen woonde, was ook rentmeester van het H. Bloedsgilde te Boxmeer
voor de goederen en cijnsen onder Bergen gelegen. Hij was 19 Jan. 1752 te
Blitterswijck door den pastoor van dat dorp, zijn broeder H e r m a n R e n i e r
D a n i e l G i l t a (pastoor 1750-80), in het huwelijk verbonden met M a r i a U r s u l a
M a n s (ged. te Venlo 14 April 1724, overl. te Bergen 11 Nov. 1802, begraven in
de kerk aldaar, naast haar man voor het O.L. Vrouwealtaar, dochter van
H e r m a n u s M a n s , tinnegieter en stadsijker der maten en gewichten 1719-1758
en van H e n d r i n a B o e s e m s ). Uit hun huwelijk drie kinderen, o.a. H e r m a n
L e o n a r d G i l t a (ged. te Well 8 Sept. 1756, overl. te Bergen 11 Maart 1839),
secretaris der heerlijkheid Well-Bergen 1794-1798 en koster te Bergen, was 1798
agent municipal aldaar en sedert 1800 maire der gemeente; hij bedankte als
burgemeester in 1818. Hij was 8 Oct. 1799 te Hommersum gehuwd met L u d o v i c a
M a r i a F r a n c i s c a S w e r t z (geb. te Bergen 9 Juni 1774, overl. aldaar 11 April
1827), die hem o.a. een zoon schonk: A n t o o n J o s e p h G i l t a (geb. te Bergen
14 April 1803), burgemeester van Gennep Nov. 1836-Juni 1849.
Zie: M.J. J a n s s e n , Genealogie Gilla (m.s.); J a n V e r z i j l , Genealogie der
Venlosche tinnegietersfamilie Mans (m.s.); Limburg's Jaarboek VIII (1902), 298.
Verzijl

[Giltay, Pieter Antony]
GILTAY (Pieter Antony), geb. 20 Dec. 1790 te Dordrecht, overl. te Made 8 April
1854. Hij studeerde te Leiden in de godgeleerdheid en werd predikant te Wijngaarden
(en Ruigbroek) 15 Jan. 1815, te Made en Drimmelen 9 April 1820. B. Glasius (zie
dl. III, kol. 469 v.) hield een Lijkrede op hem (Dordrecht 1854). Giltay bracht in 1842
Hulde aan de nagedachtenis van Abr. van Bemmelen (dl. I, kol. 286). Hij gaf een
preek uit: De Koning leve, 6 Dec. 1840 (Dordr. 1841), en: Gedachtenisviering van
25-jarige Evgbediening te Made (Dordr. 1845).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel. in Ned.
III, 258 v.; Alphab. naamlijst van boeken, enz. (1833-1849), 235; Kerkelijk Handboek
(1907) Bijl. 167.
Knipscheer

[Gimmer, Daniël de]
GIMMER (Daniël d e ), geb. in 1700, overl. te Zwolle 5 Jan. 1763. Hij studeerde te
Utrecht in de godgeleerdheid en werd predikant te Heemstede 21 Oct. 1725, te
Zwolle 7 Dec. 1727; emeritus in 1762. Hij was coccejaan en tegenstander van
Antonie van der Os (dl. V, kol. 408 v.). Na zijn dood is uitgegeven: Het borglijden
van den Heiland der waereld.... ontleedende verklaaring van den 22sten Psalm
(Amst. 1765). Hij vertaalde: Allerkortste schets der Christel. godtgeleertheit door
Hieronymus van Alphen.... tot onderwijs van Willem Karel Hendrik Friso (Zwolle
1748).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel. in Ned.
III, 259; L. K n a p p e r t , Gesch. der Ned. Herv. Kerk II (Amst. 1912), 88 v.;
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Naamregister v. Nederd. boeken tot 1787, 193; Kerkelijk Handboek (1908) Bijl. 118,
(1912) Bijl. 157.
Knipscheer

[Gismaria, Laurentius de]
GISMARIA (Laurentius d e ), kartuizer, overleden bij Zierikzee in 1559 of 1560. Hij
was geprofest monnik van het voormalige kartuizerklooster
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Sion te Noordgouwe bij Zierikzee. In dit klooster heeft hij het ambt van vicarius
bekleed. Zijn overlijden wordt in de cartae van het generaal kapittel der Grande
Chartreuse van 1560 bericht. Dat hij in deze stukken, overigens uiterst spaarzaam
met lofprijzingen, ‘totus exemplaris’ wordt genoemd, bewijst, dat hij een monnik is
geweest van uitmuntende deugden.
Zie: L. l e V a s s e u r , Ephemerides Ordinis Cartusiensis I (Monstrolii 1890),
221-225.
Scholtens

[Gispen, Willem Hendrik]
GISPEN (Willem Hendrik), geb. te Amsterdam 27 Aug. 1833, overl. aldaar 23 Sept.
1909. Hij werd predikant (op art. 8 van de dordtsche kerkorde bij de ‘gemeente
onder het kruis’) te de Lier (bij Delft) 17 Aug. 1856, te Vlissingen in 1859, te
Giesendam in 1862, te Kampen in 1864, te Zwolle 11 Mei 1873, te Amsterdam 17
Aug. 1881. Hope-college te Holland (Michigan) benoemde hem in 1897 tot doctor
honoris causa in de godgeleerdheid. Te Vlissingen mocht hij de ‘gemeente onder
't kruis’ en ‘de afgescheidenen’ vereenigen in 1860. Hij verheugde zich in het ontstaan
van de ‘Christel. geref. Kerk in Ned.’ in 1869, en in de vereeniging van Doleerenden
en Christel.-gereformeerden op 17 Juni 1892 tot ‘de gereformeerde kerken in
Nederland’. Een groot aantal stichtelijke geschriften, gelegenheidsreden en preeken
verscheen van hem in druk; voor de titels zij verwezen naar de beneden genoemde
literatuur. Veel schreef hij ook o.a. in De Bazuin, waarvan hij van 1888 tot 1900
hoofdredacteur was.
Zijn portret is in lithografie uitgegeven door Binger.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel. in Ned.
III, 259-261; Brinkman's Catalogus van boeken, enz. (1850-1882), 427, 1130, hetz.
(1882-1891), 198, 286, hetz., (1891-1900), 50, 251, hetz. (1901-1910), 357, 462.
Knipscheer

[Glaserus, Hermanus]
GLASERUS (Hermanus), geb. te Woerden in 1606, overl. te 's Gravenhage 14 Aug.
1674. Zijn vader was Arnoldus Glaserus, zie dl. II, kol. 481, J. L o o s j e s , Gesch.
der Luth. Kerk in de Ned. ('s Gravenh. 1921), 77, 80, 93 en diens Naamlijst van
predikanten.... ('s Gravenh. 1925), 91 v. Hij werd luthersch predikant te Zwolle (ook
te Kampen in 1631 tot 1635 toen hij uit die stad verbannen werd). Na een studie te
Leiden werd hij in 1637 adjunct-predikant, in 1639 predikant te 's Gravenhage. Hij
schreef: Catechesis theoreticopractica, dat is eenvoudige verklaringe van de
voornaemste hoofdstucken onses Catechismi.... in vraagen en antwoorden (den
Haag 1667; 4e dr. Amst. 1724; 5e dr. Amst. 1729); Davids boetvaerdigheyt... IX
predicatien ('s Grav. 1655) en enkele andere werken.
Er bestaat een portret van hem door A. Terwesten.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel. in Ned.
III, 261 v.; de bovengenoemde werken van J. Loosjes, blz. 108, 114 en in voce;
Naamregister van Nederd. boeken tot 1787, 193 v.
Knipscheer

[Glay, Jacobus]
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GLAY (Jacobus), geb. te Hoorn omstr. 1665, overl. (te Middelburg?) 2 Dec. 1735.
Hij studeerde te Utrecht en te Leiden in de godgeleerdheid en werd predikant te
Midwoud in 1689, te Middelburg in 1696; emeritus Oct. 1733. Hij schreef: Leerrede
over Rom. 4:5 (Middelb. 1728).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel. in Ned.
III, 269; Kerkelijk Handboek (1908) Bijl. 130, (1909) Bijl. 139.
Knipscheer

[Glindtkamp, Jan Anthony]
GLINDTKAMP (Jan Anthony), geb. te Amsterdam omstr. 1733, vertrok in 1776 naar
Berbice. Hij studeerde te Rostock, werd 2 Oct. 1757
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luthersch predikant te Harlingen, 28 Oct. 1759 te Purmerend, waar hij arbeidde tot
1776. Hij schreef Vijf predikatien over Hebr. 1:1-12 (Amst. 1773-1775).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel. in Ned.
III, 269; J. L o o s j e s , Naamlijst van predikanten.... ('s Gravenh. 1925), 92 v.
Knipscheer

[Gobius, Fredericus]
GOBIUS (Fredericus), geb. te Keulen 1645, overl. te Batavia Sept. 1693. In Oct.
1675 kwam hij als doctor in de medicijnen aan de hoogeschool te Leiden studeeren.
Het verlangen Indië te leeren kennen, deed hem dienst nemen als predikant bij de
kamer Amsterdam der O.I.C. Hij maakte de reis op het schip de ‘Ridderschap’,
kwam in 1687 te Batavia aan, waar men hem naar Banda zond als opvolger van
François Valentijn. Daar was hij in 1688 op Neira werkzaam, in 1690 op Ai en in
1691 weer op zijn eerste standplaats. Op 17 Aug. 1693 kwam hij te Batavia om zich
te beklagen over de hem op Banda aangedane verongelijking. Tijdens het voor hem
gunstig uitgevallen onderzoek door den kerkeraad der hoofdstad is hij, die reeds
lang ziekelijk was, overleden. Zijn zoon was Johan Frederik, die volgt.
Zie: V a l e n t i j n , III, 2, 116; v. T r o o s t e n b u r g d e B r u y n , Biogr. Wrdbk.
(Nijm. 1893).
Bartelds

[Gobius, Johan Frederik]
GOBIUS (Johan Frederik), geb. te Ober-Ingelheim 1679, overl. op Malakka 13 Oct.
1730, zoon van den voorgaande, trad ook in dienst der Compagnie, en werd een
der beste bestuursambtenaren met voor dien tijd ongewone kennis van indische
zaken. Hij doorliep de verschillende rangen en wordt in 1706 genoemd als
administrateur te Bantam; hij had toen den rang van onderkoopman. Abraham van
Riebeeck maakte van zijn diensten als javaanschen tolk gebruik ‘in dese en gene
dagelijx voorvallende saken het werk der inlanders concernerende’ (res. 24 Mei
1707). Bij res. van 17 Oct. 1707 wordt hem een zending naar Kartasoera opgedragen,
een maand later een naar Bantam. Bij res. 20 Aug. 1709 ontving hij ‘na een geruymen
tijt bij den Here G.-G. ten genoegen gebruijckt’ te zijn, zijn bevordering tot koopman.
Hij neemt nu geregeld deel aan de reizen van den landvoogd (dl. VI, kol. 1179).
Kort na diens overlijden benoemt Christoffel van Swol hem bij res. 26 Juni 1714 tot
resident van Cheribon als opvolger van Cornelis Jongbloet. Dit bleef hij tot 11 Mei
1717. Bij zijn bestuursovergave aan zijn opvolger, Arnoldus van Tets, diende hij
een hoogst belangrijke memorie in, die nog altijd lezenswaard is, evenals vele zijner
in het Rijksarchief bewared brieven, o.a. die over de javaansche rechtspraak in de
Preanger. Als opperkoopman werd hij gezaghebber van Java's N.O.-kust; nog in
hetzelfde jaar (res. 27 Nov.) viel hem de titel van commandeur ten deel. Na bij res.
7 Sept. 1722 met afgeschreven gage naar Batavia te zijn opontboden, werd hij 29
Juni 1723 secretaris der hooge regeering; doch reeds een maand later volgde zijn
aanstelling tot gouverneur van Makassar, wat hij bleef tot 1 Aug. 1727, toen hij naar
Malakka werd verplaatst. Als gouverneur is hij daar overleden.
Met den bekenden Ds. Fr. Valentijn heeft hij jarenlang briefwisseling gevoerd en
in vriendschappeljke relatie gestaan, wat hieruit verklaard kan worden, dat hij en
zijn vader hem nog in Indië kunnen gekend hebben. In vele gevallen mag Gobius
als V.'s zegsman aangemerkt worden, die ook in zijn memorie van 1717 getoond
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had geenszins van historischen zin verstoken te zijn. De teekening van het heilige
graf te Cheribon en de vele
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kaarten en afbeeldingen van Java's N.O.-kust uit het bekende standaardwerk zal
de auteur wel aan G. te danken gehad hebben.
Hij moet verwant geweest zijn aan den G.-G. Abr. van Riebeeck, daar hij bij diens
plechtige begrafenis op 20 Nov. 1743 gerangschikt werd onder de afdeeling
‘bloedvrunden en naest bestaenden’. Het waren Johan v. Riebeeck, Corn. Hasselaer,
Arn. Abeleven, Gerrit v. Oosten, Joh. v.d. Schuer en J.F. Gobius. Hij is de
achterbetovergrootvader van A.A. Gobius, oostindisch hoofdambtenaar uit onze
dagen, den bezitter van vele teekeningen van Abr. van Riebeeck's reizen.
Zijn portret komt voor op de teekening van Cornelis de Bruin (beneden aangehaald
werk blz. 379), voorstellend het bezoek bij den sultan van Bantam.
Hij was gehuwd met M a r g a r e t h a E l i s a b e t h H e y n e n , die hem o.a. schonk
2 zonen: J a c o b , geb. 1724, en H e n d r i k A n t h o n i e , geb. 1726, die in 1732
op het schip ‘Blijdorp’ voor de kamer Amsterdam als kajuitpassagiers naar Nederland
voeren, voorts een dochter A d r i a n a , geb. op Semarang, die de vrouw werd van
Mr. Frans Willem Falck (kol. 528). Haar zoon was de groote ceilonsche gouverneur
Iman Willem (kol. 528). Na den dood van haar man hertrouwde zij op 8 Febr. 1739
te Colombo met A r e n t v a n B r o y e l uit Amsterdam, die 1 Dec. 1753 als ord.-raad
van Indië gestorven is.
Zie: d e H a a n , Priangan II (Bat. 1911); V a l e n t i j n , IV, 1, 15, 209; C o r n e l i s
d e B r u i n , Reizen over Moskovië door Persië en Indië (Amst. 1714).
Bartelds

[Gochenius, Andreas]
GOCHENIUS (Andreas), predikant te Amerongen in 1752; emeritus 1764; schreef
als proponent Lijkkrans op J.C. Brucherus (zie dl. IV, kol. 323). Hij was de zoon van
Johannes Ludovicus Gochenius (die volgt).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel. in Ned.
III, 274; Kerkelijk Handboek (1910) Bijl. 150.
Knipscheer

[Gochenius, Johannes Ludovicus]
GOCHENIUS (Johannes Ludovicus), geb. te Unna (graafsch. Mark) 25 Nov. 1697,
overl. te Delfzijl 9 April 1767. Zijn ouders waren D a n i ë l G o c h e n i u s , predikant,
en C a t h a r i n a E l i z a b e t h W a g e n e r . Hij studeerde te Groningen in de
godgeleerdheid en werd predikant te Vierhuizen 23 Juli 1724, Garshuizen 12 Aug.
1731, Noorddijk 23 Oct. 1735, Delfzijl 7 Juli 1743. In 1724 huwde hij met A n n a
G e e r t r u i d a H i l l e r s . Andreas Gochenius, die voorafgaat, was zijn zoon. Hij
gaf een Bundeltje preeken uit (Gron. 1752) en vertaalde eenige werken.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel. in Ned.
III, 274; Kerkelijk Handboek (1914) Bijl. 147, 150, 162, 172.
Knipscheer

[Gockinga, Mr. Campegius Hermannus]
GOCKINGA (Mr. Campegius Hermannus), geb. te Groningen 14 Febr. 1748, overl.
aldaar 8 Jan. 1823, was de zoon van Mr. J o s e p h G o c k i n g a en C a m p e g i a
W i l h e l m i n a V i t r i n g a . Hij werd te Groningen als student ingeschreven 9 Sept.
1763 en promoveerde aldaar 5 Sept. 1768 op een dissertatie De mitigatione
poenarum. Hij vestigde zich als advocaat in zijn geboortestad en werd in 1777 tot
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haar secretaris gekozen. Hoewel gematigd, verkreeg hij als patriot in 1795 zitting
in het bestuur der stad. Als zoodanig heeft hij er door handig manoeuvreeren veel
toe bijgebracht, dat drie jaren lang de onder Groningen ressorteerende landen (de
geheele provincie behalve die stad, Fivelingoo, Hunsingoo en het Westerkwartier)
gelijk van ouds niets in het bestuur der provincie in te brengen hadden. Dit was te
merkwaardiger,
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daar reeds in den aanvang van 1796 die landen in de Nationale vergadering
vertegenwoordigd waren. In 1797 werd hij lid van Gedeputeerde Staten van Stad
en Lande. Dit eindigde ingevolge den staatsgreep van 22 Jan. 1798, toen in die
geheele provincie de regeeringen in radicalen zin door agenten van het Uitvoerend
bewind omgezet werden. In het volgende jaar, toen het land in 8 geheel van de
vroegere provinciën afwijkende departementen verdeeld werd, was bovenbedoelde
overheersching voorgoed onmogelijk.
Toen na den staatsgreep van 19 Sept. 1801 een Staatsbewind was ingesteld,
werd, nadat O. Lewe om gezondheidsredenen ontslag had genomen en ook S.L.
Alberda van Byma de benoeming in zijn plaats niet had aangenomen, Gockinga 4
Jan. 1802 benoemd tot lid van genoemd college. Hij verhuisde toen naar den Haag.
Daar hij tot de meest onafhankelijke en vooruitstrevende leden van het bewind
behoorde, sprak het vanzelf, dat de fransche geweldenaar, die overal zijn spionnen
had, er achter kwam, dat hij in den boezem van dat college Frankrijk tegenwerkte,
en er kwam een wachtwoord, dat hij en drie andere leden de vergadering niet meer
mochten bijwonen. Het gevolg was, dat hij van 17 Dec. 1804 af daar niet meer
verschenen is.
Hij verhuisde weder naar Groningen en woonde des zomers op zijn buitenplaats
Veenhuizen onder Noordbroek. De raadpensionaris Schimmelpenninck benoemde
hem 19 Juli 1805 tot lid van het bestuur van het departement Groningen. Door
koning Lodewijk werd hij 24 April 1808 benoemd tot kwartierdrost van het kwartier
Winschoten, dat toen gevormd werd uit een deel van het kwartier Appingedam en
Oost-Friesland ten westen van de Eems, en tot staatsraad in buitengewonen dienst.
Op 8 Maart 1811 bij de nieuwe organisatie der provinciale besturen werd hij daarin
niet begrepen, maar werd 19 d.a.v. benoemd tot lid van den conseil-général van
het departement Ems occidental.
Na onze bevrijding werd hij bij besluit van den Souvereinen Vorst van 6 Apr. 1814
benoemd tot lid der Nationale vergadering voor Groningen, en bij Koninklijk besluit
van 1 Sept. 1815 tot lid der Tweede Kamer voor die provincie. Hij was een der meest
onafhankelijke leden en specialiteit in belastingzaken. Hij bestreed 8 Sept. 1816
een voorstel, dat adressen aan de kamer steeds siechts door bemiddeling van de
Staten der provinciën zouden mogen worden ingezonden, dit werd dan ook
verworpen. Op 28 d.a.v. verklaarde hij zich tegen het nieuwe belastingstelsel, dat
evenwel 12 Dec. met 42 tegen 35 stemmen werd aangenomen; het was een zuivere
stemming zuidelijk tegen noordelijk. Op 19 Dec. verklaarde hij, voor de
staatsbegrooting te zullen stemmen om den loop der zaken niet te belemmeren,
maar ontwikkelde hij met het oog op volgende begrootingen zijn bezwaren. Op 15
April 1819 sprak hij tegen de voorgestelde verhooging van in- en uitvoerrechten en
accijnsen, die evenwel 17 d.a.v. met 56 tegen 40 stemmen werd aangenomen.
Hij huwde 15 Maart 1772 A l e g o n d a M a r i a v a n S i j s e n , geb. Maart 1750,
overl. 23 Dec. 1829, bij wie hij een zoon had, Mr. Joseph, die volgt. Hij schreef: Het
tegenwoordig stelsel van belastingen in het Koninkrijk der Nederlanden (Gron. 1818).
Ramaer

[Gockinga, Henricus]
GOCKINGA (Henricus), geb. te Groningen omstr. 1718, overl. te Wilnis 17 Sept.
1772. Hij studeerde te Groningen en te Leiden in de godgeleerdheid, en werd
predikant te Wilnis en Vinkeveen 25 Nov. 1742. Zijn intreerede is uitgegeven als:
Paulus heilige opvolging van Gods roepende stemmen....
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(Utr. 1743). Verder schreef hij grafschriften, eenige gedichten en: Uitvinding der
boekdrukkunst.... (Amst. 1767).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel. in Ned.
III, 274 v.; Kerkelijk Handboek (1910) Bijl. 170.
Knipscheer

[Gockinga, Mr. Joseph]
GOCKINGA (Mr. Joseph), geb. te Groningen 28 Mei 1778, overl. aldaar 29 Oct.
1851, was de zoon van Mr. C.H. Gockinga (die voorgaat) en A.M. v a n S i j s e n .
Hij werd als student te Groningen ingeschreven 10 Juli 1795 en promoveerde aldaar
op een dissertatie Observationes ex jure civili selecta. Hij werd kort daarna ontvanger
der middelen te water en te land en onder het fransche bestuur ontvanger der
registratie. Op 17 Dec. 1819 werd hij benoemd tot rechter ter instructie in de
rechtbank van eersten aanleg en verliet hij dus het belastingvak. In Febr. 1827 werd
hij vice-president en in Dec. 1830 president van dat college. Na het overlijden zijns
vaders werd hij 10 Juli 1823 in diens plaats tot lid der Tweede Kamer gekozen. In
1825 was hij aan de beurt van aftreding. Juist moest ingevolge een nieuw reglement
voor het beheer der provincie het aantal leden van het college van Gedeputeerde
Staten van 9 op 5 verminderd worden. De in 1825 aftredende 3 leden moesten allen
uitvallen, in 1826 nog een der dan aftredenden. Een der 3 eerstbedoelden was tot
griffier der Staten benoemd, een wenschte niet in aanmerking te komen, maar voor
den derde, Mr. H. Guichart, vond men het hard, dat hij moest afvallen, en zoo
kwamen de Staten er, hoewel zij niets tegen de werkzaamheid van Gockinga als
kamerlid hadden, toe, Guichart op 5 Juli 1825 in zijn plaats te kiezen. Deze, een
man van over de 70 jaren, vond de reizen naar Brussel, waar men van 1826 op
1827 vergaderde, zoo bezwaarlijk, dat hij ontslag verzocht, hetwelk hem 18 Juni
1827 door den Koning verleend werd.
Nu werd Gockinga 3 Juli 1827 opnieuw door de Staten tot kamerlid gekozen en
hij werd geregeld herkozen, tot hij bij een periodieke aftreding verzocht niet in
aanmerking te komen en op 4 Juli 1843 vervangen werd.
Als kamerlid was hij een der meest vooruitstrevenden, die zich steeds tegen de
heimelijkheid, waarmede onze financiën beheerd werden, verzette.
Hij werd 16 Sept. 1838 benoemd tot raadsheer in het toen opgerichte provinciaal
gerechtshof te Groningen, 3 Oct. 1839 tot vice-president en 15 Jan. 1843 tot
president van dat college. De laatste benoeming was de reden voor het zich kort
daarna uit de politiek terugtrekken. Hij werd 16 Mei 1839 benoemd tot curator der
groningsche universiteit. Bij koninklijk besluit van 14 Sept. 1848 werd hij op zijn
verzoek eervol ontslagen als president, bij dat van 5 Juni 1851 als curator. Hij huwde
11 Oct. 1802 C a t h a r i n a M o d d e r m a n , geb. 29 Jan. 1782, overl. 26 Jan. 1864,
bij wie hij 3 zonen en 6 dochters had. De oudste zoon was Mr. C.H. Gockinga (dl.
V, kol. 203).
Ramaer

[Goede, Johannes de]
GOEDE (Johannes d e ), geb. omstr. 1665, overl. te Amsterdam 20 Juni 1738. Hij
werd remonstrantsch predikant te Nieuwpoort in 1691, te Hoorn in 1695, te
Amsterdam in 1699. K. Bremer (dl. IV, kol. 298 v.) schreef een Lijkrede op hem
(Amst. 1738). Hij vertaalde Ph. à L i m b o r c h 's werk: Kort en beknopt verhaal...
wegens den oorsprong en voortgang der Geschillen....over de predestinaatsie.
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Nevens een voorreden ter verdediging der remonstranten tegen de lasteringen van
Jacobus Fruitier in zijn boek: Sions Worstelingen (Amst. 1715; in hetzelfde jaar
herdrukt).
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(Vergel. dl. VI, kol. 525 v.). Ook schreef hij in het Stamboek van J o h a n n a
Koerten.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel. in Ned.
III, 275 v.
Knipscheer

[Goedkoop, Albert]
GOEDKOOP (Albert) werd 28 Oct. 1778 te Amsterdam geboren en 1 Nov.
daaropvolgend aldaar gedoopt, overl. te Antwerpen 1852. Hij ontving zijn
voorbereidende opleiding te Middelburg, stud. in de theologie te Utrecht. In 1803
werd hij in de gemeente onder het Kruis te Maria Hoorebeke Mater en Etichove
beroepen, welk beroep hij niet kon aannemen, daar de Bataafsche Republiek het
tractement, dat sinds 1591 door de zeeuwsche Classen betaald was, weigerde. 27
Mei 1804 deed Goedkoop intree te Baarland. Daarna stond hij van 3 Juli 1807 tot
in 1815 te Zonnemaire.
In 1813 was Goedkoop wederom in Vlaanderen en werd hem door het
Zendelinggenootschap de geestelijke zorg voor de vlaamsche kruisgemeenten
opgedragen. 4 Maart 1815 werd hij door den Koning der Vereenigde Nederlanden
benoemd tot predikant van den Vlaemschen Olyfberg, wonend te Gent, maar tevens
belast met Maria Hoorebeke e.a.
18 April 1815 kwam G. met zijn vrouw M a r i a v a n L o g c h e m en zijn zoon
W o u t e r te Gent aan en vestigde zich in de Roode Torenstraat 19. Hij werd de
stichter en organisator van den geordenden toestand der Hervormde Kerken in de
zuidelijke gewesten, die als provinciaal kerkbestuur van Limburg met de Ned. Herv.
Kerk verbonden werden. Zondag 23 April 1815 begon Ds. G. zijn
godsdienstoefeningen te Gent met een prediking over Eph. 6:19. 7 Mei
daaropvolgend werd hij te Maria Hoorebeke bevestigd door zijn vriend Ds. C.
M e e u s e te Hoek bij Terneuzen. 14 Mei 1815 hield Goedkoop den 1sten officieelen
dienst te Gent in de Pacificatiezaal ten stadhuize, waar eenmaal Datheen predikte.
Behalve de gemeente en vele belangstellende Roomschen waren ook de gouverneur
der stad, generaal Martuchewitz en de maire Ph. de Lens, tegenwoordig. 5 Sept.
1815 werd Goedkoop door den Koning te Gent ter audiëntie ontvangen.
3 Juli 1816 had te 's Gravenhage de opening plaats van de Chr. Synode der Herv.
Kerk van het Koninkrijk der Nederlanden, waarbij Ds. Goedkoop voor het Prov.
Kerkbestuur van Limburg tegenwoordig was.
In 1817 begint Ds. G. de protestantsche godsdienstoefeningen te Oudenaarde,
te Dendermonde (ten stadhuize), te Kortrijk (ten stadhuize).
In dienzelfden tijd werd de bisschop van Gent de Broglie verbannen. De R.K. gaf
hem tot im 1829 geen opvolger. 26 Jan. 1817 werd te Gent de Capucijnekerk (niet
de Alexianenkerk) voor den hervormden eeredienst bestemd. 9 Oct. 1817 woonde
Ds. G. de plechtige opening van de universiteit te Gent bij. De eerste gepromoveerde
Mr. H.D. Met de Penningen was een vriend van Goedkoop en werd in 1830 leider
van het Orangisme; hij was bovendien een van de invloedrijkste vrijmetselaars.
In 1818 sticht Ds. G. de Hervormde gemeente van St. Nikolaas (Waas), 8 Juni
1822 doopt hij te Nazareth bij Gent Amalia Augusta Cecilia van Saksen-Weimar,
gelijk later de andere kinderen van Bernard van Saksen-Weimar te Evergem en ten
paleize te Gent. In 1822 werd G. voorzitter van het provinciaal kerkbestuur van
Limburg. In 1827 stichtte hij de herv. gem. van Aalst in het locaal van de stedelijke
regeering aldaar. In 1827 telde de gemeente te Gent 1016 zielen.
29 Mei 1829 hield de Koning te midden van de
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geestdrift der bevolking van het orangistische Gent zijn intocht in die stad en woonde
Zondag 31 Mei het 25-jarig ambtsfeest van Ds. G. in de kerk op den Brabantdam
bij.
Ondanks de opstootjes van 25 Aug. 1830, de muiterijen op verschillende plaatsen
en het uitsteken van fransche en brabantsche vlaggen in sommige centra van den
opstand, bleef het te Gent rustig. Ds. Goedkoop nam zijn diensten geregeld waar
in stad en gevangenis. 25 Sept. 1830 werd het congres te Brussel samengeroepen.
28 Sept. vertrokken mevrouw Goedkoop en zoon naar het Noorden en werden bij
K.B. de predikanten in de zuidelijke gewesten teruggeroepen. 4 October kwam het
congres te Brussel bijeen. Ondanks de goede gezindheid van de gentsche bevolking
en van de overheid plunderde op Zaterdag 15 October 1830 het grauw de Hervormde
kerk. 19 Oct. werd Ds. G., die zijn woning in een kamer in de gevangenis gekozen
had, gedwongen naar Antwerpen te vluchten, waaruit hij 22 Oct. naar Gent
terugkeerde. Hij vestigde zich weer in zijn huis. 16 Oct. had de Prins van Oranje
zich aan het hoofd van een zuidelijken onafhankelijken staat gesteld. De gemeente
te Gent telde door de vlucht nu slechts 70 zielen.
1 Nov. 1830 preekt Ds. G. te Hoorebeke, waarheen hij in een boerenkiel gekleed
gaat. 23 Nov. worden de Oranje-Nassau's voor eeuwig van den troon uitgesloten.
24 Nov. werd de Hervormde kerk te Gent opgeëischt voor kazerne. Ds. Goedkoop
wist het gebouw te behouden. In 1831 heerschte onrust te Gent. Orangisten of
‘Hollanders’ en Belgen geraakten telkens slaags (beide waren Vlamingen, de eerste
liberale, de tweede roomsch katholieke Vlamingen). 4 Febr. werd het
gemeentebestuur afgezet. In Mei 1831 wordt het provinciaal kerkbestuur van Limburg
ontbonden verklaard. Ten tweeden male in zijn leven zien wij Goedkoop overal in
Vlaanderen om protestantsche gemeenten nu niet in te richten maar te redden. Wij
treffen hem aan te Dendermonde, Aalst, Hoorebeke, Vilvoorde, Brugge, Oostende,
Antwerpen, Brussel. Hij is overal, preekt, doopt, redt de ten ondergang neigende
gemeenten. Om Gent door de nieuwe regeering te doen erkennen, richtte hij terstond
na de omwenteling een franschen dienst in, en laat de kerkeraadsnotulen jarenlang
in het Fransch houden. Wij merken telkens dat hij Orangist bleef en met Met de
Penningen samenwerkte, maar het nieuwe bewind vond nooit bewijzen tegen hem.
Hij werd belasterd en als spion aangezien, maar bleef onvermoeid doorwerken. In
1832 begon hij met anderen bijbelcolporteurs uit te zenden in het vlaamsche land.
30 Aug. 1834 was hij op audiëntie bij koning Leopold, tijdens diens oponthoud te
Gent.
25 Sept. 1837 legde hij met Tiddy, den agent van het Britsch en buitenl.
Bijbelgenootschap, den grondslag van de latere Zendingskerk (Evangelisch
Genootschap), waarvan hij voorzitter werd.
In 1839 werkte hij mede om de door Holland aan hun lot overgelaten zuidelijke
Hervormde kerken tot de Synodale kerk (staatskerk) te vereenigen. 26 Nov. 1843
predikte Ds. Goedkoop te zijnen huize te Gent afscheid, daar zijn borstkwaal hem
belette daartoe de kerk te gebruiken.
Toen telde de gentsche gemeente 350 zielen. Ds. Koster Henke volgde hem op.
De belgische staat erkende van zijn 40 dienstjaren enkel de jaren van 1810 af,
toen Noord- en Zuid-Nederland beide in hetzelfde staatsverband werden opgenomen
(nl. het fransche). De onvermoeibare Ds. G. bleef in zijn huis prediken op de
Zondagen, waarop geen godsdienstoefeningen in het Nederlandsch in de Kerk
gehouden werden.
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In 1848 vestigt hij zich te Antwerpen, waar hij als directeur van het Nederl.
Zendelinggenootschap de maandelijksche biduren voor de zending in zijn huis bleef
leiden. 5 Aug. 1852 stierf Ds. Goedkoop te Antwerpen. Met hem daalde een man
ten grave, die machtig meewerkte aan den wederopbloei van het Protestantisme
in de zuidelijke gewesten. Tot de oorzaken van 1830 behoort zeer zeker de stichting
der Hervormde gemeenten in zuiver roomsche steden en de overgang van vele
Vlamingen tot de Nederl. hervormde kerk. Van de door hem te Amsterdam
uitgegeven geschriften noem ik: Zal de Paus weder in zijn magt hersteld worden?
Iets over de onfaalbare Roomsch Katholyke Bijbelvertaling; Zijn al de beloften Gods
aan Abraham en zijn kroost voorwaardelijk; Feestrede voor de Herv. Gem. te Gent
op 't 3e Eeuwfeest der Hervorming 2 Nov. 1817 (den Haag bij S. Visser); De
voornaemste waerheden der Chr. religie getrokken uyt en voorgesteld met de eygen
woorden der H. Schr. (2e druk; Gent 1832); Korte Grondstellingen betrekkelijk den
aerd onzer ziel met opzicht tot de zedekunde en goddelyke openbaring (Brussel
1838); Bijbelsche beschouwing van den staetkundigen toestand des menschdoms
gedurende de onderscheidene tijdperken van deszelfs bestaen op aerde (Gent
1842); Samenspraak over colportage der H. Schriften (Gent 1837); Aanmerkingen
over Lukas XVI (Gent 1846); De verzoeking van Jezus in de woestijn.
De bovenstaande levensbijzonderheden zijn geput uit kerkeraadsverslagen van
de Hervormde kerk te Gent en andere vlaamsche gemeenten, uit een oud boek van
de Prot. kerk van Oostende, te Roesselare in de kerk bewaard en waarschijnlijk in
1918 met de kerk vernietigd, en uit stukken van het ministerie van justitie aan mij
geleend, welke ik bij mijn vlucht kort voor den wapenstilstand achterliet in de
consistoriekamer van de hervormde kerk te Gent.
Zie nog: C h r . M e e u s e , Herinnering uit het leven (Middelburg 1840); De Herv.
Kerken in Vlaanderen sinds 1584 in Stemmen voor Waarrheid en Vrede (1905) en
vooral De Hervormde Kerken in Zuid Nederland in 1830 in T i j d s p i e g e l (1912);
H.D. M e t d e P e n n i n g e n in Tijdspiegel 1919.
Een portret van Ds. A. Goedkoop hangt in de consistoriekamer der Hervormde
kerk te Gent. Zijn portret is gelithografeerd door P. van den Eynde.
Domela Nieuwenhuis Nyegaard

[Goens, François Corneille Jean van]
GOENS (François Corneille Jean v a n ), geb. te Amsterdam 15 Febr. 1816, overl.
te Parijs 30 Nov. 1892. Zijn ouders waren C o r n e l i u s J o h a n n e s v a n G o e n s
en C a t h a r i n a C o r n e l i a W i l l e t . Hij studeerde te Leiden in de godgeleerdheid
en promo veerde 26 April 1838 op Disputatio historico-theologica de Aurelio
Augustino apologeta secundum libros de Civitate Dei (Amst. 1838). Hierna werd hij
waalsch predikant te Leeuwarden 24 Juni 1838, te Rotterdam 30 Oct. 1842, te
Leiden 8 Aug. 1847; emeritus 1 Oct. 1873. Eerst woonde hij te Lausanne, sedert
1879 te Parijs. Hij schreef o.a.: Le prix de la Réformation... (Leyde 1851); De Bijbel
en de waarheid... (Leiden 1858); La foi ancienne et la foi nouvelle; Le christianisme
libéral (Lausanne 1876); een vertaling van J.H. S c h o l t e n 's Vrije Wil als Le libre
arbitre (Laus. 1892) en in verschillende tijdschriften en bladen. Hij was gehuwd met
Angela Margaretha Charbon.
Zijn portret is gelithografeerd door F. Schroeder en komt voor in Bull. Egl. Wall.,
tome VI.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel. in Ned.
III, 280 v.
Knipscheer
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[Goes, Mr. Adriaen van der]
GOES (Mr. Adriaen v a n d e r ) geb. te 's Gravenhage 1619, gest. aldaar 1686,
broer van Martinus en Willem, die volgen, jongste zoon van Mr. A d r i a e n , gest.
1632, advocaat voor den Hove van Holland, raad en rekenmeester van de prinsen
Maurits en Frederik Hendrik, en van M a r i a v a n C r o m s t r i j e n . In 1634 werd
hij te Leiden als student in de letteren, in 1641 in de rechten ingeschreven, voltooide
zijn studiën te Chartres (1643-44), Orleans (44), Bordeaux en Parijs. Evenals zijn
broer Martinus vestigde hij zich als advocaat voor den Hove van Holland. Uit zijn
drukke briefwisseling met zijn broer Willem te Weenen blijkt, dat hij in het bijzonder
belast was met het beheer van het uitgestrekte landbezit der familie in de
Bommelerwaard en in het Overmasche. Indijkingen, waterkeeringen, veestapel,
oogst, bebouwing der akkers, tienden, vogelkooi en zalmvisscherij, alles wat met
het landbouwbedrijf op hun gronden samenhing, schonk hij zijn voortdurende zorg.
Het was een leven vol beslommeringen met weinig vrijen tijd, waarop dan nog beslag
gelegd werd door de buitenlandsche correspondentie met genoemden broer, wiens
herhaalde verzoeken om inlichtingen en opdrachten soms zeer tijdroovend waren.
Ook het toezicht op de opvoeding der kinderen van hun overleden zuster A g a t h a ,
in leven gehuwd met Mr. S i m o n v a n G r a s w i n c k e l t e Delft, die zich vaak
aan den drank te buiten ging, baarde hun veel zorgen. Herhaaldelijk hadden de
beide broers, die bij elkaar woonden, buitenlandsche gasten te ontvangen, die onze
republiek bezochten en die de weensche broerin hun hoede had aanbevolen. Zoo
o.a. in 1670 graaf Stephan Nadasd en baron Zichy, welke heeren door hem naar
de voornaamste steden der republiek geleid werden. Al klaagde hij in zijn brieven
weleens over een of ander gewestelijk plakkaat tegen de geestelijkheid (deze tak
der familie was aan de roomsche kerk trouw gebleven) ‘toch legt hij niet een
doorloopende ingenomenheid aan den dag met alles wat door geestelijken in zijn
naaste omgeving gezegd werd, maar zeide weleens onbewimpeld en zonder
omwegen zijn oordeel, al luidde dit soms minder vleiend voor degenen, die het
betrof’ (Gonnet).
De herinnering aan deze drie gebroeders van der Goes, Martinus, Willem en
Adriaan, verdient voor het nageslacht bewaard te blijven, daar hunne talrijke brieven
een licht werpen op de intieme politieke geschiedenis van een roemrijk tijdperk in
ons volksbestaan. De wederwaardigheden van naburige volken beleven wij er mede
in. Hier is het niet een goedmoedig alledaagsch man als Coenraat Droste in wien
zich de wereld afspiegelt en die ons het leven van zijn tijd geeft, zooals het zich
oppervlakkig bezien aan de groote menigte voordeed, hier zijn het scherpzinnige
rechtsgeleerden, die het vertrouwen genieten van de grooten der aarde, volkomen
bevoegd tot het uitspreken van een welberaden, goed overwogen oordeel.
De oorspronkelijke brieven zijn afkomstig uit de St. Jacobus-parochie te 's
Gravenhage. Omstreeks 1884 zijn ze door den toenmaligen pastoor Rioche aan
het bisschoppelijk archief te Haarlem afgestaan, waar ze zich thans nog bevinden.
Op 46-jarigen leeftijd trouwde hij met M a r g a r e t h a v a n H o g e n d o r p (gest.
eind Juni 1694), dochter van Gijsbert v.H. (zie art.) en A n n a D u y s t v a n
S a n t e n , ‘een dochter van den auditeur van Santen, welke familie tot Delft van de
slechtste niet en is’. De drie broers hadden nog een halfbroer L i e v e n , die een
zeer ziekelijk bestaan geleid heeft (gest. 1670) en een halfzuster A n n a , gehuwd
met Mr. P i e t e r d e B y e .
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De moeder van deze beiden was P e t r o n e l l a d e S t o p p e l a a r .
Zie voor hem en volgenden: G o n n e t , Briefwisseling tusschen de gebr. van der
Goes I-II (Amsterd. 1899-1909); S c h e f f e r , Het gesl. v. Hogendorp (Rotterd. 1867).
Bartelds

[Goes, Mr. Martinus van der]
GOES (Mr. Martinus v a n d e r ), broer van den voorgaande, geb. te 's Gravenhage
1609, overl. aldaar 1687. In 1625 ingeschreven als student in de letteren te Leiden,
bezocht hij naar het voorbeeld zijner broers waarschijnlijk ook fransche
hoogescholen, promoveerde ten slotte in de rechten en vestigde zich toen in zijn
geboorteplaats als advocaat voor den Hove van Holland. Als zoodanig kreeg hij
weldra een drukke rechtspraktijk; ook buiten zijn woonplaats werd hij door zijn
grondige adviezen en welsprekende pleidooien bekend. Huishoudelijke zaken en
het geheele vermogenbeheer liet hij over aan zijn broer Adriaan, bij wien hij, als
zijnde ongehuwd, inwoonde in het huis in de Molenstraat (thans no. 26). In de
bewaard gebleven correspondentie met hun broer Willem te Weenen komen weinig
brieven van zijn hand voor. Toch was hij diep begaan met diens ongelukkig lot. Hij
was de man welke in die treurige duelzaak zijn broer in rechten bijstond en de
verzoekschriften aan het H.v.H. opstelde. Ook lag het niet aan hem, dat de familie
van Adrichem onverzoenlijk is gebleven. Die correspondentie licht ons eenigszins
in omtrent degenen, die zijn rechtskundigen bijstand behoefden. Don Emanuel Felix,
prins van Portugal, zoon van Emanuel en van Emilia van Nassau, dochter van Prins
Willem, roept zijn hulp in bij zijn sollicitatie naar een compagnie ruiterij (6 Jan. 1659).
De spaansche ambassadeur, don Estevan de Gamarra, later wnd. landvoogd der
spaansche Nederlanden, die het huis de Binkhorst gehuurd had ‘tot een
vermaeckplaats’ en gedagvaard wordt voor het Hof om afstand te doen van de huur
ten behoeve van den zwager van den raadpensionaris, vraagt zijn advies. Lodewijk
van Nassau heer van Beverweerd heeft hem noodig voor een complainte aan de
Lek en daartoe reist hij met Joh. de Witt en zes leden der Staten v. Holl. naar de
Alblasserwaard. Voor de markiezin der stad Bergen op Zoom, Maria Elizabeth gravin
van 's Heerenberg, gehuwd met Eitel Friedrich prins van Hohenzollern, behartigt hij
hare belangen in die stad. Ten behoeve van den heer van Rhoon en Pendrecht in
een geschil met de grafelijkheid trekt hij naar Beierland om met de gemachtigden
van de laatste ter plaatse advies te kunnen uitbrengen. Vooral de adellijke heeren
van Mathenesse stelden onbeperkt vertrouwen in zijn onkreukbare trouw. Zelfs werd
hij tot voogd benoemd van den onmondigen Gijsbrecht van M. Van innigen aard
waren de vriendschapsbanden, die hem aan dit geslacht hechtten, en toen de
genoemde Gijsbrecht in 1670 overleed, betreurde hij dit verlies diep. Met een groot
legaat van vijf duizend gld. werd hij toen bedacht. Een jaar later stierf ook de
erfgenaam Willem v. Mathenesse, met wien dit vermaarde geslacht is uitgestorven.
In 1673 genoot hij de groote onderscheiding met Aarno ud van Beaumont, eersten
raad en president van den Raad van Brabant, benoemd te worden tot executeur
van de prinses-douairière Amalia van Solms (gest. 1675). Met dat alles had hij een
zeer druk, ingespannen leven, waar nog bijkwam, dat hij vrij vaak ziek en lijdende
was aan het graveel. Toch heeft hij nog den leeftijd van 78 jaar bereikt en is hij de
langstlevende der drie broers geworden. Hij stierf ongehuwd. In de Kloosterkerk
vond hij zijn laatste rustplaats.
Bartelds
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[Goes, Mathias van der]
GOES (Mathias v a n d e r ), overleed 16 Aug. 1605 te Meer aan de pest. Zijn naam
wijst vermoedelijk op zijn geboorteplaats. Als kloosterling der antwerpsche
Witheeren-abdij St. Michiel werd hij aangewezen tot pastoor van Meer. De brief,
waarmede hij werd aangesteld tot landdeken van Breda, werd 14 Febr. 1604
gezegeld; 25 Juni kreeg hij opdracht de ontheiligde kerken in zijn dekenaat te
reconcilieeren.
Zie: Graf- en Gedenkschr. der prov. Antwerpen IV, 151; F.X. d e R a m , Syn.
Belg. III, bl. XXXII; Aartsb. arch. Mechelen.
Juten

[Goes, Philip van der]
GOES (Philip v a n d e r ), geb. te Delft, overl. aldaar 6 Maart 1572, zoon van Mr.
A d r i a e n v a n d e r G o e s , advocaat van Holland en Westfriesland, en A n n a
v a n S p a n g e n ; hij huwde met M a r i a v a n A d r i c h e m , geb. te Delft.
In 1566 komt zijn naam in Delft voor als een dergenen, die beschuldigd worden
van beeldenstorm, maar het is niet uit te maken of de beschuldiging gegrond is. Op
20 December 1570 wordt hij vermeld in een brief van Andries van der Goes aan
Jacob de Rovere, hij wil XVc £ leenen aan zijn broeder Andries. Wanneer hij zich
bij de Watergeuzen heeft gevoegd is niet bekend, later was hij kapitein. In Juli 1571
neemt hij in het Vlie het schip van een burger van Dantzig, verder wordt zijn naam
niet meer op de vloot genoemd. Bij zijn boedelscheiding omstreeks 1580 compareert
zijn weduwe voor haar kinderen, bijgestaan door haar broeder, een van Adrichem,
te Delft.
Zie: v a n L e e u w e n , Batavia Illustrata II. 969; Ferwerda, Wapenboek II, artikel
van der Goes, 9e generatie; Rijks Archief, Brussel, Papiers d'Etat et de l'Audience,
Delft; Algemeen Rijksarchief, Archief van Arent van Dorp, brief van 20 December
1570; Archief van Dantzig, Inventaris No. 6088; Familie-archief van der Goes, meded.
van jhr. Mr. A. van der Goes van Naters te Baarn.
Vogels

[Goes, Willem van der]
GOES (Willem v a n d e r ), broer van Adriaan en Martinus, die voorgaan, geb. te 's
Gravenhage 1613, overl. aldaar 1688. In 1631 ging hij te Leiden in de rechten
studeeren, ook in Frankrijk heeft hij die studiën voortgezet, waarvan het niet bekend
is dat hij ze door een promotie voltooid heeft. Vervolgens reisde hij in verschillende
landen van Europa en toonde blijkens zijn nog bewaarde brieven uit dien tijd ook
met de kennis van waterstaatswerken volkomen vertrouwd te zijn, zoodat men mag
aannemen, dat hij voor ingenieur of vestingbouwkundige is opgeleid. Uit die
correspondentie blijkt ook dat hij met vele aanzienlijke personen in de republiek op
vriendschappelijken voet stond. Den 26sten Sept. 1653 had de noodlottige
gebeurtenis plaats, die voor hem zulke droevige gevolgen na zich sleepen zou. Een
zekere François van Oudewerve heer van Adrichem (in Kennemerland) uit een
aanzienlijke zierikzecsche regeeringsfamilie, een losbol van de ergste soort en
bovendien een opvliegende vechtersbaas, beweerde door Mart. v.d. Goes gruwelijk
beleedigd te zijn tijdens een vrij onschuldig over tienden loopend proces tusschen
van Adrichem en Mr. Pieter de Bye, die zich, verontrust door de dreigende houding
van den eerste, door zijn zwager Mart. had laten bijstaan. Tot het uiterste geprikkeld
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door de uittartende woorden van den woestaard, antwoordde Mart. op de vraag van
den rechter of v.A. uit Zierikzee geboortig was: ‘Neen, Men Heer is hier buyten van
't huys 't Adrichem van daen, daar maeckte hem sijn vader aen sijn susters meyt;
mach hij niet wel spreecken van sijn adel?’ Het feit viel niet te loochenen. Eerst
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vele jaren na F.'s geboorte was de vader met deze vrouw, A g a t h a v a n
H i l l e g o m , getrouwd. Na afloop der zitting vervolgde v.A. Mart. tot in diens woning,
waar deze den woesteling, die met het ontbloote zwaard hem te lijf wilde, slechts
kon weg krijgen door de belofte den volgenden ochtend in een tweegevecht de zaak
uit te maken. Zijn broer Willem, die weer in het land was, stelde zich voor de zaak
voor zijn broer tot een vreedzaam einde te kunnen brengen. Zoodra F.v. Adrichem
echter den bemiddelaar zag aankomen, stormde hij zoo onstuimig op hem los, dat
Willem amper gelegenheid had met zijn oud geroest zijdgeweer een degenstoot af
te weren. Daarbij had hij het ongeluk den ander in de rechterborst bij den schouder
te treffen. Ontzield stortte de getroffene ter aarde. Tweegevechten waren tot voor
kort in den Haag evenals in Frankrijk aan de orde van den dag geweest; om daaraan
paal en perk te stellen waren de verbodsbepalingen nog pas zeer verzwaard, zoodat
de ongelukkige begreep dat alleen een overhaaste vlucht hem van den dood kon
redden. Het vonnis van het H.v.H. (10 Sept. 1654) luidde: Verbeurdverklaring van
goederen met verbanning ten eeuwigen dage op straffe des doods bij terugkeer.
Dank zij Martinus werd het eerste voorkomen; al werd die kwestie zelfs nog 18 jaar
later te berde gebracht, is het tot uitvoering nooit gekomen. Wel werd beproefd de
familie van den verslagene zachter te stemmen, maar noch deze, noch Mr. Nic.
Dierhout, de schoonvader van F.v.A., zijn hiertoe ooit te bewegen geweest. Ook de
tusschenkomst van invloedrijke mannen bleef vruchteloos. Na vele omzwervingen
vestigde W. v.d. G. zich als ambteloos burger te Weenen (1659) en vond afleiding
in de briefwisseling met zijn broers en vele vrienden en kennissen, waartoe o.a.
behoorde de haagsche freule Wilhelmine de Hornes (van Hoorne), zuster van graaf
Jan van Hoorne, vrijheer van Batenburg, gouverneur van Grave, die een uitvoerige
briefwisseling voerde met vrienden in verschillende europcesche landen om zich
van de buitenlandsche politiek dier dagen op de hoogte te stellen, een onderwerp
dat naar haar smaak in de courante novelles of loopmaren niet genoeg tot zijn recht
kwam. Door zijn broers werd hij van alle gebeurtenissen tijdens het veelbewogen
tijdperk van de Witt trouw onderricht. Gaarne stelde hij zich van zijn kant ter
beschikking van hem aanbevolen doortrekkende Nederlanders, die steeds op zijn
daadwerkelijken steun konden rekenen. Aan het keizerlijke hof stond hij hoog
aangeschreven. Aartshertog Leopold o.a. belastte hem met den aankoop van een
groote bezending curiositeiten en andere kostbare zaken. Ook voor politieke
doeleinden werd van hem gebruik gemaakt. Zoo werd in 1664 door zijn
tusschenkomst aan de leiders der buitenlandsche politiek te Weenen te kennen
gegeven liever geen gezant naar de St.- Generaal te zenden met het doel
hulptroepen van hen te verkrijgen, aangezien hierop geenszins zou ingegaan worden,
hoe vriendelijk de ontvangst van den keizerlijken vertegenwoordiger ook zijn zou.
In 1667 verzocht zijn broer hem om den ambassadeur der St.-Gen., graaf Maurits
van Nassau den Braziliaan (1604-79) te gaan begroeten en ter zijde te staan. Ook
met den franschen ambassadeur, graaf de Gremonville, stond hij op goeden voet
en niet minder met dien der Hoogmogenden, Gerard Hamel Bruinincx, tot nu toe
vertegenwoordiger der republiek te Frankfort, maar sedert 1669 naar het keizerlijk
hof gezonden om goede vriendschap en nabuurschap met het duitsche rijk aan te
kweeken en te bevestigen.
Al nam met de jaren de hartelijke genegenheid
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tusschen de broers eer toe dan af, al zorgden zij ook dat het den banneling in de
dure Donaustad aan niets ontbrak, toch werd hem vaak het verlangen naar zijn
vaderland te machtig. Maar de regeerende partij en de Witt, die blijkbaar voor dezen
roomschen tak der familie weinig voelden, zaten nog te stevig in het zadel. Hoe ver
het ontzag voor den raadpensionaris wel reikte, blijkt uit de origineelen hunner
brieven, waarin deze nooit bij name vermeld wordt, maar met de omschrijvingen
als ‘de man die het al doet’, ‘de Groote’, ‘de Man’, ‘de goede man’ aangeduid wordt,
of met een x of een kruisje wordt aangewezen. In het begin van 1672 meenden de
broers, dat een uitweg voor hem zou openkomen door het huwelijk, waarvan toen
sprake was, tusschen den hertog van York met Claudia Felix, dochter van aartshertog
Ferdinand Karel. Hij zou dan trachten in haar gevolg de reis, die zeker over Holland
gaan zou, mee te maken, waartoe zijn kennis van het Italiaansch en Engelsch van
groote aanbeveling zijn zou. Dit huwelijk sprong echter af, en W.'s hoop vervloog
weer, tot het eindelijk gelukte den Prins van Oranje voor hun zaak te winnen. Diens
grootmoeder, prinses Amalia, die Martinus tot een harer beide uitvoerders van haar
laatsten wil benoemd had, heeft waarschijnlijk mede te zijnen behoeve gewerkt.
Een graaf Dohna, die wegens een duel waarin de heer v.d. Mijle om het leven was
gekomen en deswege voor eeuwig uit Holland verbannen was, zag zich bij arrest
van het H.v.H. den toegang tot dat gewest weer geopend. Bovendien had inmiddels
de omwenteling van 1672 plaats gehad en den stadhouder vrijwel oppermachtig
gemaakt. Toen kon eindelijk de heuglijke tijding verzonden worden, dat hem genade
was verleend. In April 1673 heeft hij de zijnen weergezien. Voortaan verdwijnt hij
uit de geschiedenis. In de Kloosterkerk werd hij, die ongehuwd gebleven is, den
17den Febr. 1686 begraven.
Bartelds

[Goethals, Elbertus]
GOETHALS (Elbertus), zoon van F r a n s en E l i s a b e t h C i o l i , geb. 1530 te
Brugge, overl. 15 Febr. 1599 te Douai. Hij behaalde te Leuven den graad van
baccalaureus in de theologie en verkreeg een kanunnikdij in de kerk van O.L. Vrouw
te Tholen. Toen door de verovering van Tholen de Calvinisten de kerk in bezit namen
en de kanunniken moesten vluchten, begaf E. Goethals zich naar zijn broeder
F r a n s , sinds 1570 doctor in de rechten en professor te Leuven. Toen deze als
professor benoemd werd aan de universiteit te Douai, 1583, volgde hij hem naar
deze stad. 1594 verkreeg Elb. Goethals een kanunnikdij aldaar in de collegiale kerk
van den H. Amatus. In een akte van den deken van Tholen van 1588 komt hij niet
voor, wel in een andere van 1594 als een der zeven nog in leven zijnde kanunniken
van Tholen. In de merkwaardige Gesch. beschr. van Tholen door A. H o l l e s t e l l e
komt Goethals niet voor.
Zijn portret is gegraveerd naar Palamedesz (1641) en in zwarte kunst door J.
Verkolje.
Zie: C h e v a l i e r d e l a B a s s e M o u t u r i c , Esquisses Biographiques de la
maison de Goethals (Paris 1835), 36; H o y n c k v. P a p e n d r e c h t , Analecta
Belgica VI, 251, 257.
Fruytier

[Goethals, Johannes]
GOETHALS (Johannes), geb. te Blaricum in 1611, overl. te Delft 24 Dec. 1673. Hij
studeerde te Leiden in de godgeleerdheid en werd predikant te Schellinkhout in
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1632, te Purmerend in 1634, te Delft 22 April 1640. Hij was ook hofprediker. Huygens
wijdde hem een grafschrift. Hij schreef: Godtzatig overlijden van Z.H. Frederijk
Hendrijck (Leid. 1647). Zijn vader was G e o r g i u s G o e t -
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h a l s , van 1609 tot 1619 predikant te Blaricum en Laren, daarna tot 1670 te Hoorn.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel. in Ned.
III, 282 v.; Kerkelijk Handboek (1907) Bijl., 110, (1908) Bijl. 107, 122, 139, 142.
Knipscheer

[Gogava, Antonius Hermannus]
GOGAVA (Antonius Hermannus), geb. te Grave 1529, overl. te Madrid 1569, oom
van moederszijde van W i l l e m V e r h e i d e n . Hij studeerde te Leuven, waar hij
reeds op jeugdigen leeftijd door zijn groote wiskundige gaven de aandacht trok. Hij
promoveerde aan de hoogeschool van Padua tot doctor in de medicijnen en stond
al spoedig hoog aangeschreven bij Vespasianus Gonzaga, heer van Mantua. Deze
bewoog hem naar Madrid te gaan, waar hem de achting en vriendschap ten deel
viel van mannen van hoogen rang en aanzien. Ook verkeerde hij met Joachim
Hopperus, den opvolger van Charles Tisnacq, als conseil suprême d'état pour les
affaires des Pays-Bas. Op jongen leeftijd is hij daar overleden.
Hij gaf latijnsche vertalingen van grieksche schrijvers en bestudeerde de muziek
der ouden uit de grieksche handschriften in de bibliotheken van Venetië;
P t o l o m a e i de judiciis astrologicis libri VI, interpret. J o a c h . C a m e r a r i o e t
A n t . G o g a v a (Leuven 1546); A r i s t o x e n i musici antiquissimi harmonicorum
elementorum libri III; P t o l e m a e i Harmonicorum seu de musica libri III etc., omnia
nunc primum latine conscripta et edita ab A n t . G o g a v i n o Graviensi (Venet.
1562).
Zie: W e n c k e b a c h , Het leven van Willem Verheiden ('s Gravenh. 1842); d e
J o n g e , Nederland en Venetië; R i e m a n n , Musik Lexikon (Leipzig 1909).
Bartelds

[Gogava, Igramus]
GOGAVA (Igramus), jongere broer van den voorgaande, geb. 1535 te Grave, overl.
te Weenen 1569. Ook hem viel een wetenschappelijke opleiding ten deel; bevorderd
tot doctor in de rechtsgeleerdheid aan de hoogeschool van Bologna, vestigde hij
zich te Mechelen, waar hij als rechtsgeleerde zich in een goede praktijk mocht
verheugen. Wellicht begeerig wat meer van de wereld te zien, liet hij zich door de
prinses van Epinoy overhalen tot mentor te dienen op de reis harer beide zonen
naar Weenen. Hij is daar echter jong gestorven.
Zie: W e n c k e b a c h , Het leven van Willem Verheiden ('s Gravenh. 1842).
Bartelds

[Goldberg, jhr. Johannes]
GOLDBERG (jhr. Johannes), geb. te Amsterdam 8 Mei 1763, overl. te Voorschoten
25 Apr. 1828, was de zoon van A r n o u t G o l d b e r g en H e d e w i g L u c i a
B e c k m a n . Hij was assuradeur te Amsterdam en in de jaren voor 1795 een van
de warmste en werkzaamste patriotten. Hij woonde aldaar 29 Jan. 1794 een
vergadering bij, waarin een comité revolutionair tot stand kwam, van hetwelk hij lid
werd; dit vormde den grondslag voor de latere beweging.
In 1795 werd hij met twee anderen benoemd in een commissie tot het instellen
van een onderzoek naar de geldmiddelen der provincie Holland. Of de uitslag van
het onderzoek gevolg heeft gehad, is onbekend, maar een hunner, Mr. W. Irhoven
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van Dam, heeft 13 Mei van dat jaar een rapport ingediend over de geldmiddelen
der republiek (dus van geheel Nederland).
Goldberg werd 16 Febr. 1796 te Amsterdam gekozen tot lid van het intermediair
provinciaal bestuur van Holland. Hij hield zich hier veel met de financiën bezig, maar
werd niet tot lid van het comité voor dat onderdeel van het provinciaal beheer
gekozen. Hij was een der twee leden van het bestuur van Holland, die in Juni 1796
werden
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afgevaardigd om met de commissie van de financiën uit de Nationale vergadering
over dit ontwerp te confereeren.
Op 29 Nov. 1796 was hij gezeten op de tribune der Nationale vergadering. Hij
schreeuwde en applaudisseerde zoo hevig bij het conflict over de vraag of de
stemmen voor de constitutie, die onder voorbehoud werden uitgebracht, als voor
moesten beschouwd worden, dat een der leden dit signaleerde. Hij deed zich hier
als een hevig unitaris kennen. Hij werd, misschien met het oog op deze houding,
op 3 Mrt. 1797 niet herkozen.
Op 14 Mrt. 1798 werd door het Uitvoerend bewind van de Bataafsche Republiek
besloten, dat een agent, overeenkomende met hetgeen thans minister is, zou
optreden voor de Nationale economie. Eerst bij decreet van het Vertegenwoordigend
lichaam van 16 Apr. 1799 werd een instructie voor dezen agent vastgesteld en 31
Mei d.a.v. werd Goldberg door het bewind als zoodanig aangesteld. Hij trad 5 Juli
in functie.
Op 2 Oct. 1801 werd hij als zoodanig ontslagen en door van der Palm (dl. V, kol.
430) opgevolgd.
Toen de raadpensionaris Schimmelpenninck den Staatsraad oprichtte, werd
Goldberg, dien hij uit Amsterdam als een bekwaam financier kende, een der eerste
7 leden daarvan. Hij werd tevens voorzitter der afdeeling Financiën. Toen deze raad
op 24 Mrt. 1806 onder voorzitterschap van Schimmelpenninck vergaderde, om te
beslissen of men den franschen geweldenaar zou vragen om een prins uit zijn
geslacht als vorst dezer gewesten dan wel inlijving bij het fransche keizerrijk, was
Goldberg het eenige lid, dat laatstgenoemde oplossing voorstond. Hoewel de tijd
hem gelijk gegeven heeft, is het toch voor ons land gelukkig geweest, dat wij eerst
nog 4 jaren een welwillend Koning gehad hebben.
Koning Lodewijk handhaafde Goldberg 30 Juni 1806 in hetzelfde ambt. In 1807
werd hij met twee anderen naar Frankrijk afgevaardigd, waar zij 11 Nov. namens
Lodewijk het verdrag van Fontainebleau met Frankrijk sloten.
Op 3 Dec. 1807 werd Goldberg benoemd tot gezant te Berlijn. Hij ontmoette daar
den Prins van Oranje (later Willem I), hetgeen tot een blijvende vriendschap
aanleiding gaf.
Na de annexatie zette hij zich te Amsterdam neder. Onder Napoleon heeft hij
geen betrekking bekleed.
Na de bevrijding van het fransche juk werd hij 6 Apr. 1814 benoemd tot staatsraad
in buitengewonen dienst en tot een der 6 leden van den Raad van Koophandel en
Koloniën, en 14 Sept. d.a.v. tot waarnemend directeur-generaal van Koophandel
en Koloniën. Op 16 Sept. 1815, na onze vereeniging met de Zuidelijke Nederlanden,
werd hij definitief met die portefeuille belast.
Op 19 Mrt. 1818 werd hij op zijn verzoek als zoodanig eervol ontslagen, tegelijk
benoemd tot lid van den Raad van State en in den adelstand verheven.
In 1826 verkreeg hij met ingang van 1 Jan. 1827 op zijn verzoek om
gezondheidsredenen eervol ontslag als lid van den Raad van State.
Hij huwde 24 Juli 1788 S o p h i a H e l e n a M e n k e m a , geb. 20 Nov. 1767,
overl. 5 Febr. 1811, en 8 Aug. 1827 G e e r t r u i d a M a r i a J o n g k i n d t , geb. 2
Apr. 1793, overl. 12 Mrt. 1869. Uit het eerste huwelijk had hij 2 dochters en 2 jong
gestorven kinderen, uit het tweede een dochter.
Ramaer

[Goldman, jhr. Carel Frederik]
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GOLDMAN (jhr. Carel Frederik), geb. te Batavia 3 Aug. 1800, overl. te Soerabaya
21 Jan. 1862,
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zoon van jhr. Johan Christiaan (dl. I, kol. 951) en van W i l h e l m i n a D o r o t h e a
Coert.
Hij trad in 1818 in 's lands civielen dienst, werd in 1830 assistent-resident van
Bodjonegara, in 1834 resident van Timor, in 1836 van Riouw en in 1838 van Bantam.
Vooral als resident van Riouw bewees hij den lande gewichtige diensten. In 1844
verliet hij 's lands dienst om een betrekking te aanvaarden als administrateur der
suikerfabrieken Tjomal en Bandjardawa, doch keerde in 1852 in gouvernementsdienst
terug, werd in dat jaar resident van Timor, waar hij deel uitmaakte van de
grensregelingscommissie tusschen het nederlandsche en portugeesche gebied. In
1853 werd hij gouverneur der Molukken, waar hij inzonderheid op den voorgrond
trad bij de expeditie op het eiland Ceram (1858-60) en waar het vooral aan hem
was te danken, dat die expeditie zoo volkomen slaagde.
Hij was te Salatiga 20 Febr. 1826 gehuwd met L o u i s a C a r o l i n a E l i s a b e t h
E n g l e r (1809-76), dochter van L o u i s , uit welk huwelijk veertien kinderen sproten.
Zie: Nederl. Adelsboek (1929), 70, 71.
Regt

[Goltz, Friedrich Adrian graaf von der]
GOLTZ (Friedrich Adrian graaf v o n d e r ), geb. te Friedrichsdorf in Brandenburg
7 Aug. 1770, overl. te 's Gravenhage 4 Febr. 1849, was de zoon van B e r n h a r d
W i l h e l m graaf v o n d e r G o l t z en C o r n e l i a J a c o b a S t e e n g r a c h t .
De Steengrachts waren een zeeuwsche familie. Daardoor was hij later gegoed in
Zeeland en nam hij dienst in het nederlandsche leger als kadet in 1785, terwijl zijn
vader, pruisisch officier, later minister van oorlog was. In 1786 werd hij luitenant in
het regiment van Randwijck, in 1787 verkreeg hij verlof en diende korten tijd in het
oostenrijksche leger in de Zuidelijke Nederlanden. Hij was daar gedurende eenige
jaren ordonnans-officier van den schoonzoon van keizerin Maria Theresia, Albert
hertog van Saksen-Teschen. Na zijn terugkomst h.t.l. werd hij in 1791 tot kapitein
bevorderd en in 1792 werd hij adjudant van den erfprins van Oranje, den lateren
koning Willem I. Hij nam in 1793 en 1794 deel aan de veldtochten in de Zuidelijke
Nederlanden en werd bij een poging tot het veroveren van een batterij bij Lincelle
aan het hoofd gewond.
In 1795 verliet hij Nederland en ging hij in Duitschland wonen, maar na onze
bevrijding keerde hij in Nederland terug. In Apr. 1814 werd hij tot kolonel en
provinciaal kommandant van Zuid-Holland benoemd en werd hij weder adjudant
van Willem I. Op 29 Aug. van dat jaar werd hij benoemd tot lid der Provinciale Staten
van Zeeland voor de ridderschap. Op 21 Mei 1815 werd hij met ingang van 1 Juni
d.a.v. benoemd tot generaal-majoor en commissaris-generaal van Oorlog. In dien
tijd was er bovendien een intendant-generaal, belast met de administratie en werd
nog in het begin van 1818 een adjudant-generaal met het personeel van het leger
belast. Nog schijnt zijn taak von der Goltz te zwaar geweest te zijn, hij werd op zijn
verzoek 21 Febr. d.a.v. eervol ontslagen en tot lid der Eerste Kamer benoemd.
Tevens verkreeg hij ontslag als lid der Staten van Zeeland en werd hij benoemd tot
luitenant-generaal. Of hij gedurende de 3 jaren van zijn bewind iets bijzonders
gedaan heeft, is even onbekend als of hij dit deed in de ruim 30 jaren lidmaatschap
der Eerste Kamer.
Hij huwde 15 Dec. 1794 I s a b e l l a A u g u s t a d e P e r p o n c h e r
S e d l n i t z k y , geb. 1 Mrt. 1767, overl. 24 Oct. 1837, en 28 Oct. 1841 A n t o i n e t t a
M a r i a B e r g e r s , geb. 18
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Mrt. 1793, overl. 28 Jan. 1857. Behalve een jong gestorven kind had hij bij de eerste
een zoon, majoor der cavalerie.
Ramaer

[Goltzius, Dominicus]
GOLTZIUS (Dominicus), geb. te Franeker in 1644, overl. in 1720 of 1721. Hij werd
predikant te Achlum c.a. in 1668, te Tjummarum 20 Jan. 1678, te Hindeloopen in
1684; emeritus in Aug. 1719. Hij was een Voetiaan. Een aantal van zijn preeken
verschenen in druk, waarvan de titels bij d e B i e e n L o o s j e s worden
opgegeven.
Zijn portret is gegraveerd door A. Schoonebeek en in zwarte kunst door P. Schenk.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel. in Ned.
III, 283-285; Naamregister van Nederd. boeken tot 1787, 196; Kerkelijk Handboek
(1911) Bijl. 139, 158, 188.
Knipscheer

[Goltzius, Theodorus]
GOLTZIUS (Theodorus) of G o l t z , overl. 1 Mei 1735 te Leeroort, een fort bij Leer
a.d. Eems, waar van 1606 tot 1744 een staatsche bezetting lag. Hij was gehuwd
met M a r g a r i t a E e l s en schreef: Agtien voorbereijdingen tot de openbaare
gebeden (Gron. 1710).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel. in Ned.
III, 235.
Knipscheer

[Goossens, Dr. Arnold Antoon Eduard]
GOOSSENS (Dr. Arnold Antoon Eduard), geb. te Venlo 11 Juli 1815, overl. aldaar
23 Mei 1893, zoon van H e n r i c u s en J a c o b a C a t h a r i n a C a r o l i n a
B o n t a m p s ; deed zijn geneeskundige studiën te Luik en Parijs en behaalde 25
Juli 1835 te Luik den doctorstitel in de genees-, heel- en verloskunde. Tot 1843 was
hij officier van gezondheid bij het leger, waarna hij zich te Venlo als geneesheer
vestigde. Hij was ook gedurende 42 jaren lid van den gemeenteraad (1851-93),
regent der Godshuizen, curator van het pro-gymnasium en lid van vele instellingen
van weldadigheid, o.a. van de St. Vincentiusvereeniging. Zijn verdiensten op
geneeskundig gebied werden door de regeering ten zeerste gewaardeerd;
herhaaldelijk was hij lid van den geneeskundigen raad van Noord-Brabant en
Limburg. Hoe geacht en geëerd hij te Venlo was, bewees de groote feestviering in
1885 bij gelegenheid van zijn 50-jarig dokterschap. Zijn begrafenis had Donderdag
25 Mei 1893 onder groote belangstelling plaats. Hij was 20 Oct. 1845 te Roermond
gehuwd met J o h a n n a H e n r i e t t a L o u i s a A r i ë n s (geb. te Roermond 3
Nov. 1821, overl. te Venlo 2 Juli 1891), dochter van W i l l e m M a r t i n u s en M a r i a
T h e r e s i a C a t h a r i n a B o n t a m p s , die hem zes kinderen schonk, o.a.
J o s e p h i n a C a r o l i n a H u b e r t i n a G. (geb. te Venlo 10 Oct. 1852),
kloosterzuster bij de Adoration perpétuelle te Parijs, onder den naam Marie Alphonse,
en J o h a n n a W i l h e l m i n a H u b e r t i n a G. (geb. te Venlo 28 Juni 1856),
kloosterzuster bij dezelfde orde onder den naam Maria de Jézus.

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 8

Zie: zijn necrologie in Venloosche Courant d.d. 27 Mei 1893; Genealogie Goossens
in Nederl. Patriciaat (1926), 105-106; J a n V e r z i j l , Chronologische lijst der leden
van den Venloschen gemeenteraad.
Verzijl

[Goris, Gerard]
GORIS (Gerard), leefde ongeveer 1700 te Leiden als geneesheer. Tweemaal werd
hij benoemd tot hoogleeraar te Harderwijk, eerst voor wijsbegeerte, daarna voor
o

geneeskunde. Hij schreef: Medicina contempta (L.B. 1700, 4 ). Maar meer bekend
werd hij door: Les délices de la campagne à l'entour de la ville de Leide, contenant
un abrégé historique des anciens Balaves.... avec une description de la Rhinlande
o

(Leide 1711, 8 ).
Zie: B o u m a n , Geschiedenis der Geldersche hoogeschool I, 57, II, 58, 63.
Brugmans
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[Gorp, Gerardus van]
GORP (Gerardus v a n ) werd geb. te Alphen 22 Nov. 1782, priester gewijd te Grave
26 Febr. 1806, benoemd tot leeraar in de godgeleerdheid aan het bredasche
seminarie 1 Oct. 1807, pastoor te Rijsbergen 29 Aug. 1820, alwaar hij stierf 31 Jan.
1850. Deken van Breda was hij aangesteld 27 Jan. 1824.
Zie: G.C.A. J u t e n , De parochiën in het bisdom Breda, dek. Breda bl. 137.
Juten

[Goslinga, Sicco van]
GOSLINGA (Sicco v a n ), zoon van J o h a n v a n G o s l i n g a en Fed Sophia van
Cammingha, vrijvrouwe van Ameland, geb. op Sickema-state te Herbajum in 1664,
gest. op Goslinga-state te Dongjum 20 Sept. 1731. Hij studeerde te Franeker en te
Utrecht en ondernam daarna reizen naar Frankrijk en Engeland, waar hij juist getuige
was van de troonbeklimming van Jakob II in 1685. Van de zoo opgedane kennis
van land en volk van Frankrijk en Engeland heeft hij als staatsman in ruime mate
profijt getrokken. In 1687 kwam hij in de ambten; hij werd toen lid der rekenkamer
van Friesland. Het volgende jaar werd hij reeds benoemd tot curator der hoogeschool
van Franeker; zijn ervaring niet alleen in staatsen rechtszaken, maar ook in
geschiedenis en letterkunde maakten hem voor dat ambt bijzonder geschikt. In
hetzelfde jaar 1688 stierf zijn vader, dien hij opvolgde als grietman van
Franekeradeel; als zoodanig maakte hij zich bij dijkbreuken zeer verdienstelijk. Zijn
gewest vaardigde hem af naar de Staten-Generaal, waarin hij ongeveer veertig
jaren zitting had. Tusschen 1706 en 1711 was hij vijf maal namens dat college
gedeputeerde te velde; als zoodanig nam hij deel aan de slagen van Ramillies,
Oudenaarde en Malplaquet. Ook was hij betrokken bij de vredesonderhandelingen
met Frankrijk in 1709; hij drong aan op tegemoetkoming tegenover Lodewijk XIV,
maar kon met deze meening niet doordringen. Hij werd door de Staten-Generaal
benoemd onder de gevolmachtigden voor den vredehandel te Utrecht, die in 1713
tot het bekende traktaat leidde. Daarna werd hij door de Staten afgevaardigd om
Lodewijk XIV met den gesloten vrede geluk te wenschen. Hij bleef ook daarna in
publieke functiën werkzaam. Aan hem was het grootendeels te danken, dat Stad
en Lande in 1718, Gelderland in 1722 Willem IV tot stadhouder verhieven. In 1727
werd hij door de Staten-Generaal met Hop en Hurgronje afgevaardigd naar het
congres van Soissons, dat den vrede van Europa duurzaam zou vestigen. In Juni
1728 werd het congres geopend, maar het verliep al spoedig: in 1730 regelde het
tractaat van Sevilla verschillende aanhangige zaken, zoodat het congres niet meer
noodig was. In November 1730 keerde Goslinga naar zijn vaderland terug; binnen
het jaar daarna is hij gestorven. Hij huwde 12 Juni 1692 te Ballum op Ameland
J o a n n a I s a b e l l a v a n S c h w a r t z e n b e r g en Hohenlansberg, erfvrouwe
van Ameland, die 25 Jan. 1735 stierf; uit het huwelijk sproten vijf dochters, die voor
haar ouders in de kerk te Dongjum een marmeren graftombe hebben opgericht.
Goslinga heeft nagelaten Mémoires relatifs & la guerre de succession de 1706-1709
et 1711, die naar het handschrift in het Algemeen Rijksarchief zijn uitgegeven door
o

U.A. E v e r t s z en G.H.M. D e l p r a t (Leeuwarden 1857, 8 ): deze mémoires zijn
zeer belangrijk voor de geschiedenis van den spaanschen successieoorlog en door
de geschiedschrijvers van deze periode dan ook als zoodanig erkend.
Zijn portret is gegraveerd door J. Houbraken naar Accama en gelithografeerd
door C. Brantsma en door Emrik en Binger.
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Zie, behalve de historische literatuur over deze periode in het algemeen:
W e s s e l i n g , Oratio funebris in memoriam.... Sicconis a Goslinga (Franeker 1732,
o

fol.); V r i e m o e t , Athenae Frisiacae (Leeuwarden 1758, 8 ), LXXXIX; v a n
L e e u w e n in De Vrije Fries III, 277 vlg. en de inleiding tot bovengenoemde uitgave.
Brugmans

[Goubau de Bergeik, Emmanuel Marie Charles Ghislain baron]
GOUBAU DE BERGEIK (Emmanuel Marie Charles Ghislain baron), geb. te
Mechelen 4 Jan. 1760, overl. te Brussel 3 Oct. 1828, was de tweede zoon van
C h a r l e s H e n r i J e a n G o u b a u en R e i n e C a r o l i n e d e V i l l e g a s .
Na zijn studiën volbracht te hebben, werd hij, als zijn broeder (die volgt), advocaat
in zijn geboorteplaats, in 1791 pensionaris dier stad, welke betrekking hij bij de
nadering der fransche legers in 1794 opgaf, terwijl hij tegelijk naar Oostenrijk vertrok.
Hij kwam, na als zijn broeder in Oostenrijk rechterlijke ambten bekleed te hebben,
reeds spoedig na de verovering van België door de verbonden mogendheden aldaar
terug en werd door den Souvereinen Vorst, die sedert 1 Aug. 1814 gouverneur van
België was, in zijn conseil privé opgenomen. Toen België met Nederland vereenigd
was, werd deze raad opgeheven en Goubau 16 Sept. 1815 tot lid van den Raad
van State benoemd.
Hij was een vrijdenker als zijn broeder. Hij huwde 21 Oct. 1793 M a r i e I s a b e l l a
J o s é p h i n e d e B r o u c h o v e n d e B e r g e i k , geb. 17 Oct. 1773, overl. 27
Jan. 1819. Zij hadden een dochter.
Ramaer

[Goubau d'Hovorst, Melchior Joseph François Ghislain baron]
GOUBAU D'HOVORST (Melchior Joseph François Ghislain baron), geb. te Mechelen
14 Febr. 1757, overl. te 's Gravenhage 18 Jan. 1836, was de oudste zoon van C.H.J.
G o u b a u en R.C. d e V i l l e g a s . Hij studeerde te Leuven en werd daar in 1777
licencié en droit, werd in 1781 advocaat bij den grooten raad te Mechelen, in 1788
lid en rekestmeester van dien raad en in 1789 advocaatfiscaal bij dien raad. Hij was
een aanhanger en bewonderaar van keizer Jozef II, en heeft zijn geheele leven
dezelfde zeer liberale gevoelens op kerkelijk gebied beleden.
Hij vluchtte in 1794 voor de fransche legers naar Weenen en kwam daar in
rechterlijke betrekkingen.
Toen België in de eerste helft van 1814 van de fransche overheersching bevrijd
was, verhuisde Goubau naar Brussel, waar hij aan een der voorloopige
departementen geëmployeerd werd. Na de vereeniging van België met de Noordelijke
Nederlanden benoemde Willem I hem 16 Sept. 1815 tot directeur-generaal van den
roomsch-katholieken eeredienst. Den Koning was geraden, den hoogen adel van
België te vriend te houden, de meeste edellieden waren clericaal en wilden niet
onder een protestantsch vorst dienen, het was vooral daarom, dat de Koning tot
een vrijdenker zijn toevlucht nam.
Gedurende zijn geheele ministerschap is het de toeleg van Goubau geweest, het
ultramontanisme tegen te werken. In het bijzonder achtte hij het gewenscht, de
scholen minder onder den invloed der geestelijkheid te brengen, en daarom trachtte
hij vooral zijn ambtgenoot, onder wien het onderwijs ressorteerde (van 19 Mrt. 1818
tot 1 Apr. 1824), Falck (dl. I, kol. 845), daarna tot 19 Juni 1825 de Coninck (dit deel,
kol. 306), en vervolgens van Gobbelschroy, er toe te brengen, overal zooveel mogelijk
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gymnasia te stichten; hij meende, dat dan de kleine seminariën, die geheel onder
de roomsche geestelijkheid stonden, langzamerhand zouden kunnen worden
opgeheven. Dit doel be-
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reikte hij niet; nog in 1823 werd een klein seminarie te St. Michielsgestel opgericht.
Op 15 Apr. van dat jaar werd door Goubau voor het eerst melding gemaakt van
het denkbeeld om een Collegium philosophicum op te richten, ten einde den
seminaristen te leeren, den schijn van het wezen van den godsdienst te
onderscheiden en zelf de waarheid te onderzoeken, m.a.w. te trachten, vrijzinnige
geestelijken te kweeken. Naar zijn meening kon de verheffing van den roomschen
geestelijken stand alleen geschieden door hun een behoorlijke wijsgeerige opleiding
te schenken. Op 14 Juni 1825 werd bij Koninklijk besluit bepaald, dat de kleine
seminariën werden opgeheven met ingang van 1 Oct. d.a.v. en dat te Leuven een
Collegium philosophicum zou worden opgericht. Op 14 Aug. d.a.v. werd bepaald,
dat Nederlanders niet in het buitenland mochten studeeren.
In den aanvang van 1824 werd Goubau met den waarnemenden minister van
Buitenlandsche Zaken J.G. baron Reinhold belast met het doen eener poging bij
den nieuw opgetreden paus Leo XII tot het sluiten van een concordaat. Hun instructie
was, het ongeveer te doen luiden als het in 1801 door Bonaparte met paus Pius VII
geslotene. Hun pogingen faalden.
Toen Goubau zijn gezondheid zag verminderen, verzocht hij ontslag uit zijn
betrekking en verkreeg hij dit eervol bij Koninklijk besluit van 10 Juli 1826 met ingang
van 1 Aug. d.a.v. Zijn departement werd bij dat van Binnenlandsche Zaken gevoegd,
waarbij het tot 1 Jan. 1830 bleef.
Hij werd tegelijk benoemd tot lid der Eerste Kamer. Hoewel hij laatstgenoemde
betrekking in Oct. 1830 neerlegde, bleef hij tot zijn overlijden te 's Gravenhage
wonen.
Hij huwde 23 Apr. 1787 M a r i e J e a n n e J u l i e d e V i l l e g a s d e
P e l l e n b e r g , ged. 25 Mei 1755, overl. 27 Jan. 1838, bij wie hij 3 dochters had,
die bij haar komst te Brussel in 1814 wegens haar schoonheid furore maakten.
Ramaer

[Goudriaan, Barend]
GOUDRIAAN (Barend), geb. in 1728, overl. te Hardingsveld 27 Nov. 1805, was de
zoon van A r i e G o u d r i a a n en evenals zijn vader in het vak van landmeter en
waterbouwkundige opgeleid.
Hij heeft met den landmeter F. Beijerinck (dl. I, kol. 333) en den lands-opziener
C. Wisboom een rapport aan Commissarissen-inspecteurs over 's lands waterstaat
betreffende de rivier de Maas uitgebracht, dat gedrukt is, met een kaart. Het is niet
gedagteekend, maar moet zijn uit de jaren 1800 tot 1803, toen die
commissarisseninspecteurs in functie waren.
Hij schreef: Verhandeling over het stoppen eener dijkbreuk (Haarl. 1790, met 1
plaat); Berigt op een nader adres van J. Gravers aangaande het modderwiel binnen
tegen den Spaarndammer dijk, even buiten de Haarlemmerpoort, (Amst. 1795).
Hij had een zoon A.F. Goudriaan (dl. I, kol. 960).
Een naamgenoot, B a r e n d G o u d r i a a n J z o o n , die in hetzelfde vak was,
schreef: Welke is de beste weg om op de kortste, de zekerste en minst kostbare
wijze een dijkbreuk te stoppen (1758); Verhandeling over het stoppen van dijkbreuken
in Verh. Holl. mij. der wetensch. te Haarlem, 5e deel (1760).
Ramaer

[Goyen, Jan van]
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GOYEN (Jan v a n ), schilder geb. te Leiden 13 Jan. 1596, overl. te 's Gravenhage
in April 1656. Reeds in zijn tiende jaar tot schilder bestemd, was hij eerst te Leiden
en Hoorn in de leer bij C. Schilperoord, J.N.v. Swanenburg e.a.; vervolgens reisde
hij 1615/16 vooral door Frankrijk, en werd na zijn terugkeer in 1617 leerling van
Esaias v.d.
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Velde te Haarlem. Van 1619 af was hij vermoedelijk meestal te Leiden werkzaam,
van omstr. 1631/34 tot aan zijn dood in den Haag. Dat hij echter op deze plaatsen
niet stil zat, maar het heele land doorreisde, dat bewijzen zijn schilderijen, waarvan
omstr. 260 allerlei bekende plaatsen van Nederland voorstellen. Hij schilderde tot
omstr. 1630 onder den invloed van Esaias v.d. Velde scherp geteekende, rijk
gestoffeerde landschappen in klein formaat, daarna tot omstr. 1640 in de voor hem
typische monotoon bruingele kleur, met minder stoffeering en meer lucht; ten slotte
wederom geschakeerder in kleur en compositie. Zijn oeuvre is zeer omvangrijk: wij
kennen van zijn hand meer dan 1200 schilderijen, zeven etsen, terwijl van zijn
ontelbare teekeningen drie volledige schetsboeken en daarenboven duizenden
losse blaadjes in verzamelingen en den kunsthandel bewaard zijn gebleven. Als
zijn leerlingen worden genoemd N.v. Berchem, Jan Steen e.a., belangrijker echter
is zijn algemeene invloed op zijn tijdgenooten en het nageslacht. J.v. Goyen en
Salomon Ruysdael zijn de hoofdmeesters van de nederlandsche landschapschilderij
vóór Jacob v. Ruysdael. De volle waardeering van zijn kunstenaarschap bracht
eigenlijk pas de tweede helft der 19e eeuw; waarschijnlijk is vóór dien tijd nog veel
van zijn werk verloren gegaan.
Zijn portret met zijn dochters bevond zich in 1897 bij graaf d'Oultremont te Brussel
(zie Oud-Holland XIV, 122); gegraveerde portretten door C. de Moor naar G. ter
Borch, door C. Ploos van Amstel en J. Houbraken.
Zie: O r l e r s , Beschrijving der stad Leyden (1641); O. H i r s c h m a n n in
T h i e m e - B e c k e r (1921); H o f s t e d e d e G r o o t , Verzeichnis III (1923);
D u t u i t , Manuel de l'amateur des estampes IV, 523.
Kossmann

[Graaf, Reinier of Regnerus de]
GRAAF (Reinier of Regnerus d e ) was omstreeks 1700 plaatsnijder te Haarlem. Hij
was bovendien een geletterd man, die van allerlei dingen verstand had. Daar hij
evenwel voor zijn losbandig leven zeer veel noodig had, moest hij op middelen
zinnen om aan geld te komen. Zoo is hij op het denkbeeld gekomen om een valsche
geschiedbron te vervaardigen en deze voor grof geld aan den man te brengen. Hij
vervaardigde een kroniek van de oude hollandsche geschiedenis, die omstreeks
1170 zou geschreven zijn door den egmonder monnik K l a a s K o l i j n , een
rijmkroniek, geschreven een eeuw vóór M e l i s S t o k e . Het handschrift verkocht
hij aan C o r n e l i s v a n A l k e m a d e , die er een afschrift van mededeelde aan
A n t o n i u s M a t t h a e u s . Uit diens nalatenschap werd de kroniek uitgegeven
door D u m b a r in zijn Analecta I, 245 vlg.: hij vermeldde evenwel niets omtrent het
handschrift en in het algemeen de afkomst der kroniek. Deze uitgave, die vrij slordig
was, bewoog v a n A l k e m a d e en v a n d e r S c h e l l i n g zelf een nieuwen
afdruk ter hand te nemen. Maar v a n L o o n , die dat wist, voorkwam hen en gaf
de kroniek in een prachtuitgave uit (den Haag, 1745, fol.). Niemand twijfelde toen
aan de echtheid. Zelfs W a g e n a a r heeft de kroniek nog ten behoeve van de eerste
uitgave van zijn Vaderlandschen Historie als een echt historie-document gebruikt.
De eerste, die de onechtheid vermoedde, was H u y d e c o p e r , die in zijn
aanteekeningen op S t o k e smaalt op ‘Kakolijn’. Door hem werd W a g e n a a r
opgewekt de zaak opzettelijk te onderzoeken. Deze deed dat en bewees de
onechtheid der kroniek in zijn Toets van de egtheid der Rijmchronijk van Klaas
Kolijn, een model van methodische kritiek en juist betoog: hij verbeterde naar dat
nieuwe inzicht de tweede uitgave van zijn
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groot geschiedwerk. K l u i t en v a n W i j n wezen ten slotte als auteur aan onzen
Reinier de Graaf, een man ‘niet onervaren in de Letteren en in 's Lands Oudheden....
en vaardig ter pen in 't schrijven en teekenen’. Het handschrift is thans in de
Koninklijke Bibliotheek.
Zie, behalve de genoemde uitgaven: v a n d e r S c h e l l i n g , De aloude Vrijheid,
staatsregeering en wetten der Batavieren, 404 vlg.; A l e w i j n , Nieuwe bijdragen
tot opbouw der Ned. letterk. II; H u y d e c o p e r op S t o k e , vooral I, 17;
W a g e n a a r , Toets als boven, in Werken der Maatsch. der Ned. Letterk. III, 201
vlg.; v a n W i j n , Hist. Avondstonden I, 139 vlg.; d e z . , Huiszittend Leeven I, 2,
129 vlg.; M u l l e r , Over letterkundigen namaak in Tijdspiegel 1910.
Brugmans

[Graaff, Diederik de]
GRAAFF (Diederik d e ), geb. te Spijk bij Gorinchem in 1773, gest. door een ongeval
te Leiden 24 Juli 1821, was eerst als leerling, vervolgens als onderwijzer werkzaam
aan de bekende kostschool van Schneitter te Leiden. In Sept. 1799 werd hij benoemd
tot stadskostschoolhouder te Gorinchem, welke functie hij tot zijn dood waarnam;
hij wist door tact en beleid de school tot bloei te brengen. Hij schreef: Verhaal
betrekkelijk het beleg, bombardement en de overgave van Gorinchem in den winter
o

van 1813 en 1814 (Gorinchem 1814, 8 ; herdruk Gorinchem 1893), dat voor de
geschiedenis van die dagen waarde heeft. Later gaf hij nog uit: Korte schets der
o
aardrijkskunde (Leiden 1819, 8 ).
o
Zie: t e n H a g e , Nagedachtenis aan D. de Graaff (Gorinchem 1821, 8 ); d e
W i n d , Bibliotheek der Ned. geschiedschrijvers. Aanhangsel, 31.
Brugmans

[Graafland, Nicolaas]
GRAAFLAND (Nicolaas), geb. te Rotterdam 1827, overl. te Depok 11 Oct. 1898.
Na eenigen tijd als onderwijzer te Rotterdam werkzaam geweest te zijn, werd hij in
1849 door het Nederl. Zendinggenootschap uitgezonden naar de Minahassa in N.
Celebes. Op zijn eerste standplaats Sonder richtte hij een kweekschool voor
inlandsche onderwijzers op (1850), die in 1854 naar Tanawangka werd overgebracht,
welke zendingpost in 1878 onder het ressort der ind. kerk kwam. Van 1883-1895
was hij in dienst van het gouvernement werkzaam bij de inspectie van het inlandsch
onderwijs te Ambon en te Tondano. Na zijn eervol ontslag vestigde hij zich op Depok.
Hij heeft zich voor het indische volksonderwijs verdienstelijk gemaakt door het
schrijven van maleische lees- en leerboeken, die meermalen herdrukt werden, en
door het vervaardigen van kaarten van de Minahassa. Hij was de auteur van Wat
is waarheid ten aanzien van de zending in de Minahassa? (1866); De Minahassa
I-II (Rott. 1867-1869). Ook redigeerde hij het minahassasche blad Tjahaja Syang.
Zijn portret is gelithografeerd door H. Ringeling.
Zie: De ontwikkeling der Minahassa in Meded. van wege het N.Z.G. dl. XLII, 1898,
217 en dl. XXIV, 1880, 392; vgl. Economist II (1881), 279-286.
Bartelds

[Graeff, Lambert Klaasz.]
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GRAEFF (Lambert Klaasz.), van Amsterdam, kartuizer, overl. te Utrecht 7 Juni
1505. Hij was geprofest monnik van het kartuizerklooster Nieuwlicht buiten Utrecht.
Toen de prior Otto van Wolffwinkel (zie art.) 26 Oct. 1504 was gestorven, volgde hij
hem op. Slechts enkele maanden heeft hij het convent bestuurd. Hij werd begraven
aan de westzijde van het groote claustrum bij den buitenwand. In zijn tijd bloeide in
deze chartreuse de kunst van het afschrijven en verluchten van boeken. Ook Lambert
van Amsterdam heeft in zijn cel de schrijfkunst beoefend. De utrechtsche
Universiteitsbibliotheek bezit een handschrift,
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n.l. no. 236 van den catalogus, dat door hem is vervaardigd en tot de kloosterboekerij
o

van Nieuwlicht heeft behoord. Deze codex, bestaande uit 126 bladen 4 , bevat de
volgende verhandelingen: Joannes de Schoenhovia, Epistola ad nepotem suum
Wilh. Vriman (de passione Domini) (fol. 1-27); Henricus de Hassia, Tractatus de
proprietariis monachis et monialibus (fol. 28-34); Speculum sive stimulus poenitentiae
(fol. 35-46); (Jacobus de Gruytroede s. de Clusa), Speculum sacerdotum (fol.
47-57a); (Ejusdem) Speculum secularium et hujus mundi amatorum (fol. 57b-81a);
Dionysius Carthusiensis, Speculum conversionis peccatorum (fol. 82a-103b);
Tractatus de arte predicandi (fol. 106-113a); S. Augustinus, Tractatus de ovibus
(fol. 114-116b).
Zie: Cartae Capituli generalis ordinis Cartusiensis (ms. Certosa del Galuzzo,
Florence); L. v a n H a s s e l t , Het Necrologium van het Karthuizerklooster Nieuwlicht
of Bloemendaal buiten Utrecht in Bijdr. en Med. Hist. Gen. Utrecht 1886, IX, 156,
276, 356; Catal. codicum mss. Bibl. Un. Rheno- Tr. I (1887), no. 236; K. M e i n s m a ,
Middeleeuwsche Bibliotheken, 157; Archief Gesch. Aartsbisd. Utrecht, 1929, blz.
337-338.
Scholtens

[Graeff, de]
GRAEFF (d e ), geb. te Brugge, data van geb. en overl. onbekend. Hij was
waarschijnlijk van een adellijke familie, en komt het eerst op de vloot der
Watergeuzen voor in najaar 1571. ‘Mon Suer du Graff’, plundert als kapitein der
Watergeuzen onder St. Maartenseiland een schip uit Emden, dat met zout geladen
uit Brouage kwam. Het schip werd met bemanning en lading naar Dover gesleept,
en alles daar zeven weken lang vast gehouden, totdat het rantsoen van 200 kronen
te Dover was uitbetaald. In Maart 1572 ligt ‘Monseigneur de Graeff, van Brugge’,
als kapitein van een buis, onder Duins. Hij zeilt einde Maart 1572 met de geheele
vloot onder den graaf van der Marck naar de hollandsche kust, en is 1 April 1572
bij de inneming van den Briel.
Zie: Konst- en Letterbode (1840) II, 186; Archief van Emden, Vrijbuitersschade
Protokollen, 23 Oct. 1571 en 29 Febr. 1572; Archief van Amsterdam, Confessieboek,
1567-1572, fol. 331 vo.
Vogels

[Gramineus, Theodoor]
GRAMINEUS (Theodoor) of G r a s , geb. te Roermond omstr. 1530, behaalde aan
de universiteit van Keulen den graad van licentiaat in de rechten, doceerde de
wiskunde. Omtrent 1579 werd hij aangesteld als griffier van het hertogdom Berg
door den hertog van Gulik. Gramineus gaf vele werken uit, die meest over
sterrenwichelarij en theologische contraverse handelen. F o p p e n s noemt van
hem: Enarratio in Joannem de Sacrobosco (Col. 1567); Oratio in Esaïam et
prophetiam sex dierum Geneseos (Col. 1577); Speculum mundi de minitante cometa
anni 1577 (Col. 1578); Explicatio physica cometae anni 1580 et eiusdem cum eo
qui anno 1577 apparuit analogica collatio (Col. 1581); Exhortatio de exequenda
Calendarii Romani correctione (Dusseld. 1583); Mysticus aquilo, sive declaratio
vaticinii Jeremiae, Ab aquilone pandetur omne malum etc.... (Col. 1576); Prodromus
Antichristi (Col. 1578).
van Beurden
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[Grave, Arnold van]
GRAVE (Arnold v a n ), d e G r a v i a , v a n d e r G r a v e , kartuizer, overl. te
Roermond 23 Sept. 1487. Hij was geprofest monnik van het kartuizerklooster
Betlehem te Roermond. Toen in 1482 of 1483 Joannes van Leende (zie art.), prior
van dit huis, was gestorven, werd hij zijn opvolger. Onder zijn bestuur werd van het
roermondsche klooster uit de stichting van een chartreuse te Vogelsang bij Gulik
(‘domus Compassionis Ma-
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riae’) voorbereid. De hertogen van Gulik hadden daartoe een aanzienlijke schenking
gedaan. Het klooster te Roermond zond daarop Dom G e r a r d u s v a n H a a r l e m
als rector met 5 andere monniken, 2 of 3 conversen, enkele donaten en knechten
naar Vogelsang om den grondslag te leggen voor de nieuwe nederzetting. Een en
ander kostte Arnt van der Grave veel zorgen, vooral toen het bleek, dat de
geschonken terreinen te klein waren voor den bouw van een kartuizerklooster. Hij
is prior te Roermond gebleven tot aan zijn dood. Zijn opvolger was Thomas Driel
(zie art.).
Zie: Cartae Capituli Generalis Ordinis Cartusiensis (ms. Certosa del Galuzzo,
Florence); Maisons de l' Ordre des Chartreux, Vues et Notices IV, (Parkminster
1917), 87-90, 111-114; J o s . H a b e t s , De Archieven der Hoogadellijke Rijksabdij
Thorn I (1889), 421-423; Publications Soc. Hist. et Arch. duché de Limbourg XIX,
367-370.
Scholtens

[Grave, Joannes van]
GRAVE (Joannes v a n ), d e G r a v i a , kartuizer, overl. te Roermond 1521 of 1522.
Hij werd in 1504 door het generaal kapittel der Grande Chartreuse benoemd tot
prior van het kartuizerklooster Betlehem te Roermond. Zijn voorganger in het
priorsambt is waarschijnlijk geweest Petrus van Helmond (zie art.). Van zijn bestuur
is niets bekend. Hij bleef prior tot aan zijn dood en is opgevolgd door Gerardus
Vredis (zie art.).
Zie: Cartae Capituli Generalis Ordinis Cartusiensis (ms. Certosa del Galuzzo,
Florence); Publications de la Société Hist. et Arch. dans le duché de Limbourg XIX,
367-370.
Scholtens

[Graven, Henricus Mathias]
GRAVEN (Henricus Mathias), geb. te Venlo 14 April 1765, overl. te Tegelen 7 Sept.
1835, zoon van J o a n n e s I g n a t i u s en A n n a M a r g a r e t h a M i c h i e l s e n ,
was in zijn jeugd voerman en ging eerst op rijperen leeftijd voor priester studeeren;
3 Mei 1794 werd hij in bezit gesteld van het beneficie van O.L.V. der Smarten; bij
decreet van 26 April 1798 tot deportatie veroordeeld, wist hij uit de gevangenis van
Roermond te ontvluchten. Na een dag en nacht verbleven te hebben op den
Ondersten Molen te Venlo, waar hij door de familie Engelen liefderijk opgenomen
was, ging hij als voerman verkleed naar Blerick, waar hij bleef tot betere dagen
aanbraken. 11 Maart 1801 werd hij als jongste kapelaan te Venlo aangesteld door
de echtelieden Adrianus François en Joanna Geeraedts, collecteurs of vergevers
der fundatie, gesticht bij testament van 7 Aug. 1683 door Catharina van Blittersdorff,
echtgenoote van kapitein Sebastianus Brachmardou. Hij stierf, na deelgenomen te
hebben aan een processie naar O.L.V. in het Zand te Roermond, op de terugreis
te Tegelen.
Zie: H. U y t t e n b r o e c k , Het dagboek of de chroniek door pastoor J.C. van
Postel, 83, 174, 181-182; Limburg's Jaarboek (1908), 203-204; J a n V e r z i j l ,
Genealogie Graven.
Verzijl

[Gravesande, Nicolaus van 's]
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GRAVESANDE (Nicolaus v a n 's), kartuizer, overl. te Utrecht 5 Dec. omstreeks
1495. Hij was geprofest monnik van het kartuizerklooster Nieuwlicht buiten Utrecht,
waar hij het ambt van vicarius heeft bekleed. In zijn tijd bloeide in Nieuwlicht de
kunst van het afschrijven en verluchten van boeken. Ook hij heeft in zijn cel de
schrijfkunst beoefend. In de utrechtsche universiteitsbibliotheek is een handschrift
aanwezig, afkomstig uit de librije van Nieuwlicht, dat door hem is vervaardigd, n.l.
no. 369. Deze codex, bestaande uit 207 bladen schrift in 2 kolommen, bevat de
volgende tractaten: Soliloquium Jesu (fol. 1b-5a); (Henr. Suso), Centum Meditationes
sive Articuli passionis Jesu Christi (fol. 5a-12a);
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Orationes de vita Jesu Christi per singulos dies particulariter frequentandae (fol.
12a-34a, 147b-176b); Orationes metricae ad B. Mariam Virginem (fol. 34b-147b);
Septem Horulae operum divinorum septemplices (fol. 177-207). Dit hs. is door hem
voltooid in 1477. Zijn graf bevond zich in het klooster aan de westzijde van het groote
pand.
Zie: Bijdr. en Med. Hist. Gen. Utr. (1886) IX, 229, 327, 345, 355; Catal. codicum
mss. Bibl. Un. Rheno- Tr. I (1887), no. 369; K. M e i n s m a , Middeleeuwsche
Bibliotheken, 154 en vlg.; A.W. B y v a n c k , Utrechtsche Miniaturen in Het Gildeboek,
VI; A. Hulshoff, Uitgaven voor de Boekerij van het Karthuizerklooster te Utrecht in
de jaren 1466-1470 in Buch und Bucheinband, Aufsätze zum 60 Geburtstage von
Hans Loubier (Leipzig 1923), 170-175.
Scholtens

[Gregoor, Servaas]
GREGOOR (Servaas), geb. te Dordrecht 3, ged. 12 Maart 1788, overl. te Rotterdam
2 Juni 1842, was de zoon van N i c o l a a s G r e g o o r en S i b i l l a C h r i s t i n a
d e L e e u w . Hij werd 17 Sept. 1804 te Leiden als student in de theologie
ingeschreven, en was achtereenvolgens predikant bij de Herv. gemeenten te
Hoevelaken, Rijswijk, Zwolle en Rotterdam.
van Dalen

[Gressenich, Joannes]
GRESSENICH (Joannes), kartuizer, overl. te Maaseijk 1572. Bij zijn dood was hij
diaken. Hij was geprofest monnik van het kartuizerklooster Betlehem te Roermond.
Toen deze stad 23 Juli 1572 was ingenomen door de troepen van den Prins van
Oranje, richtten deze er een slachting aan onder de kloosterlingen en geestelijkheid.
In het klooster der kartuizers aan de Swalmerstraat kwamen hierbij 9 monniken en
3 donaten om, terwijl andere leden van het convent ernstige mishandelingen leden.
De prior Joachim van Tongerlo (dl. VI, kol. 1279) had in der haast het grootste deel
der kloostergemeente in de kerk rondom het altaar verzameld. Hier maande hij de
zijnen aan tot standvastigheid, en daar den kloosterlingen geen tijd meer was gelaten
om ieder in het bijzonder biecht te spreken, ontvingen zij na een openbare belijdenis
de absolutie. Onmiddellijk daarop volgde de gruwelijke slachting. Toen de soldaten,
roepende om geld en kostbaarheden, op Joannes Leewis (zie art.) aanvielen en
hem dreigden te vermoorden, trachtten Gressenich en Joannes Asch (zie art.)
tevergeefs door goede woorden de soldaten tot rede te brengen. Leewis werd
gedood en daarop richtten de woestelingen zich tegen Gressenich. Zij doorstaken
zijn rug tot in de longen. Toen het krijgsvolk was vertrokken, bracht men den zwaar
gekwetsten monnik naar het Kruisheerenklooster te Maaseijk, waar hij eenige dagen
later stierf.
De Historica Relatio van Havens (dl. VI, kol. 729) is de hoofdbron voor deze
gebeurtenissen. Een oude schilderij van de marteling der roermondsche kartuizers,
die afkomstig is van hun convent en geschilderd werd door Leemans, bevindt zich
te Roermond in het seminarie, hetwelk in de gebouwen der voormalige chartreuse
is gevestigd. Een oude prent van deze marteling bevindt zich in sommige exemplaren
der uitgave van Havens' Historica Relatio.
Zie: L. S u r i u s , Commentarius brevis rerum in orbe gestarum, ab anno salutis
MD usque in annum MDLXXIIII (Colon. 1579); A. H a v e n s i u s , Historica relatio
duodecim martyrum cartusianorum qui Ruremundae in Ducatu Geldriae agonem
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suum feliciter compleverunt (Colon. 1608; Gand. 1608); G. H e s s e O.F.M., De
Martelaren van Roermond, een bronnenstudie in Limb. Jaarb. XVII, 1911; J o s .
H a b e t s , Gesch. bisd. Roermond I, 66 vlg., III, 714 vlg.;
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K r o n e n b e r g , Neerlands Heiligen in later eeuwen 1, 149 vlg.; De Nieuwe Koerier
van 15, 22, 25, 29 Juli en 5 Aug. 1922, artikelen bij de 350-jarige herdenking van
hun marteldood door J.D.D. K e u l e r s , P.J.M. v a n G i l s , P. A l b e r s S.J., A.F.
v a n B e u r d e n , W. G(o o s s e n s ), e.a.; Cartae capituli Generalis Ordinis
Cartusiensis.
Scholtens

[Greveraede, van]
GREVERAEDE (v a n ), ook geschreven v a n G r e v e r a y , G r e f f r a i d ,
G r e v e r a e d , G r e f f r a d e , venloosch schepengeslacht, waarvan te vermelden:
D i r k v a n G., die vóór 1435 in het Kruisheeren klooster te Venlo trad, in 1436
aldaar prior en nog in 1480 in leven was. Zijn broeder M a t t h i a s stichtte in 1451
met zijn echtgenoote K a t h a r i n a v a n d e n B o s c h een jaargetijde in de
Kruisheerenkerk voor hun ouders. H e n d r i k (1) v a n G., peyburgemeester van
Venlo 1430, 1436, 1447, 1455, 1458; H e n d r i k (2) v a n G., schepen 1475-79,
peyburgemeester 1489, 1500; J o h a n v a n G. peyburgemeester 1556, schepen
1559-1578, regeerend burgemeester 1559, 1563, 1569 en 1573.
Zie: Maasgouw (1880) 407, 412, (1881) 438, 443, 447, (1897) 30, (1906) 21.
Verzijl

[Greyns, Johan Pieter]
GREYNS (Johan Pieter), geb. te Leerdam. In 1566 neemt hij deel aan de troebelen
en wordt daarom door Alva op 13 Januari 1568 verbannen. Later voegde hij zich
bij de Watergeuzen. werd luitenant van Dirk Duyvel en was misschien 1 April 1572
bij de inneming van den Briel. Hij is vóór 23 Sept. 1575 overleden en was gehuwd
met I d a v a n N e c k .
Zie: M a r c u s , Sententiën, 35, Navorscher (1854) LIII.
Vogels

[Griecken, Pieter van]
GRIECKEN (Pieter v a n ), Amsterdammer, was van beroep schipper en ijverig de
Hervorming toegedaan. Op 31 Juli 1566 overhandigde hij namens het consistorie
aan een van de burgemeesters een remonstratie aan den magistraat. Bij de komst
van Alva in 1567 vluchtte hij en kwam later op de vloot der Watergeuzen. In
November 1571 lag hij voor Dover als kapitein van een hulk. Toen de vloot der
Watergeuzen in zee stak, bleef hij achter met het schip van kapitein Jan de Graeff.
Deze was vroeger schout van Spaarndam geweest, had daar de Hervormden
zooveel mogelijk geholpen, en kende Pieter van Griecken al sedert jaren.
Zie: B r e e n , Uittreksel uit de Amsterdamsche Gedenkschriften van Laurens
Jansz. Reael in Bijdragen Hist. Gen. XVII (1896), 21: Rijksarchief te Brussel, verhoor
van 9 November 1571.
Vogels

[Griffinus, Joannes]
GRIFFINUS (Joannes), geb. in den Briel uit een aanzienlijke familie, priester,
licentiaat in de theologie, pastoor te Goes, overleed te Huissen bij Arnhem 27 Jan.
1641. Hij had de studie voltooid te Keulen, was zeer bedreven in de latijnsche en
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grieksche taal, welsprekend en zacht van karakter ‘verbis valens et exemplo docens’.
Toen de pastoor Joh. Truitius van Oldenzaal Goes verliet (het juiste jaartal is niet
aangegeven) werd Griffinus zijn opvolger. D e l a T o r r e zegt, dat hij 1616 benoemd
werd. Het goessche stadsbestuur stond hem toe in de stad te wonen met verbod
godsdienstoefeningen te houden. Oogluikend kon hij de Katholieken der stad en
omstreken bijstaan. Hij kreeg van tijd tot tijd een assistent uit Utrecht. De Relatie
van d e l a T o r r e 1622 zegt, dat Griffinus met vrucht in Goes werkte en dat de
Katholieken in de dorpen toenamen.
Uit de Levens van de Maechden van den Hoeck te
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Haarlem verneemt men, dat Griffinus ook zulk een vereeniging van maagden of
klopjes had gesticht en nog tijd had om jonge studenten les te geven. Na 20 jaren
arbeid werd Griffinus aangeklaagd en verbannen. Om den toorn van het stadsbestuur
en der Protestanten te ontgaan moest hij uitwijken en de zorg voor zijn kudde
overlaten aan Jac. A. Mels, zijn kapelaan. Hij vond een toevlucht te Huissen en
overleed aldaar. V a n H e u s s e n , Hist. episc. Middelburg. 52, teekent Griffinus
met een zwarte kool. Hij beweert dat G. zich verrijkte met een erfenis volgens den
wil der erflaatster bestemd voor de goessche kerk. Hij wikkelde zich geheel in
wereldsche zaken en hij, die arm aan God en de menschen behaagde, mishaagde
in zijn rijkdon aan zijn oversten en stierf maar half voorbereid. Nu is van Heussen
niet steeds onpartijdig. Griffinus overleed 1641, juist toen de strijd over Jansenius
begon. Toch had die strijd hierbij beteekenis, zooals blijkt uit een mededeeling van
de la Torre over het leven van Jansenius, voor het eerst uitgegeven in Archief Utrecht
1892. Deze was als president van het college te Leuven zeer streng voor de
studenten en sloeg er soms hardhandig op. Ja, zelfs tegen priesters trad hij zoo op,
onder wie, zegt de la Torre, Johannes Griffinus zich placht te beklagen, dat hij als
pastoor en licentiaat in tegenwoordigheid van de studenten klappen van Jansenius
had gekregen. In de oogen van v. Heussen zal Griffinus te kort hebben geschoten
in bewondering voor Jansenius. Wij nemen dus slechts aan, dat een erfenis-kwestie
Griffinus uit Goes verdreel.
Zie: Archief aartsbisdom Utrecht XI, 171. 172, XII, 424, XIX, 444, XX, 372; Bijdr.
bisdom Haarlem XIX, 153, XXXV, 320.
Fruytier

[Grobbendonck, Godefridus van]
GROBBENDONCK (Godefridus v a n ), geb. te 's Hertogenbosch 25 Sept. 1611,
overl. te Brussel 15 Juni 1650. Zijn ouders waren A n t o n i u s baron S c h e t s v a n
G r o b b e n d o n c k , gouverneur van 's Hertogenbosch en M a r i a v a n M a l s e n .
9 Oct. 1627, twee jaren voordat zijn vader het beleg der stad door Frederik Hendrik
zou verduren, trad hij in de Sociëteit van Jezus. In 1639 priester gewijd, verbleef hij
een jaar als aalmoezenier in het leger en werd daarna rector van het college der
Sociëteit te Lier. Van de bezittingen, die hem na den dood zijner ouders ten deel
vielen, werd het college der Jezuïeten te Brussel gefundeerd.
Kleijntjens

[Groen, Pieter Willem]
GROEN (Pieter Willem), geb. te Katwijk aan Zee in 1809, overleden als gouverneur
van het eiland Tristan da Cunha op omstreeks 90-jarigen leeftijd. Hij ging al vroeg
op de groote vaart; het jaar 1828 zag hem voor het laatst te Katwijk. Na op vele
schepen, voornamelijk engelsche, als matroos en stuurman gediend te hebben,
leed hij schipbreuk ten Zuiden van Kaap de Goede Hoop. Slechts twee leden der
bemanning, onder wie Groen, redden daarbij het leven. Zij landden den 5den Oct.
1836 op Tristan da Cunha. De schipbreukelingen werden door de bewoners liefderijk
opgenomen en het beviel er den Katwijker zoo goed, dat hij het eiland nooit weer
verlaten heeft. Om zijn moedertaal niet te vergeten, begon hij al dadelijk aan de niet
talrijke jeugd les in het Nederlandsch te geven, dat nu nog op het eiland de meest
gebruikte taal is. Daar Tristan da Cunha een engelsche bezitting is, verengelschte
hij zijn naam Pieter Willem Groen in P e t e r W i l l i a m G r e e n ; hij nam er weldra
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een leidende plaats in en werd bij den dood van den eersten gouverneur William
Glors in 1853 diens opvolger.
Veel heeft hij voor de bewoners gedaan. Vooral
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heeft hij zich onderscheiden door het redden van schipbreukelingen, zoodat de
president der Ver. Staten van N.-Amerika hem in 1879 een gouden chronometer
met dito ketting schonk en koningin Victoria in 1896 hem haar portret in lijst,
eigenhandig door haar onderteekend, deed toekomen. Hij trouwde niet lang na zijn
komst op het eiland een engelsche vrouw, afkomstig van St. Helena. die in 1827
van daar verhuisd was. Zij vervulde o.a. de betrekking van vroedvrouw. Uit dat
huwelijk werden 16 kinderen geboren. Vooral zijn zoon W i l l i a m G r e e n heeft
zich in het redden van schipbreukelingen ten zeerste onderscheiden, zoodat de
engelsche regeering hem de Albert-medaille schonk.
Zie: De Telegraaf Avondblad. blz. 2 van 30 April 1927.
Wijnman

[Groeneveld, Eduard Cornelis]
GROENEVELD (Eduard Cornelis), geb. te Noordwijk-Binnen 13 Aug. 1808, overl.
te Leiden 13 April 1878, zoon van P i e t e r , adjunctmaire te Noordwijk en kweeker
van medicinale kruiden, en van J o h a n n a M a r i a D a n i ë l s .
Hij zou eerst in de zaken van zijn vader, kruidtuinen en droges, opvolgen, maar
zijn liefhebberij voor de studie leidde er toe, dat hij in 1831 te Leiden werd
ingeschreven voor de theologie. Hij werd candidaat bij het Provinc. Kerkbestuur van
Zeeland 1836, maar een spraakgebrek stond waarschijnlijk een spoedig beroep in
den weg. Hij stotterde erg, doch op den predikstoel was dit niet merkbaar. In
onderstaande genealogie staat, dat hij te St. Petersburg bij de Holl. Gemeente, met
2 andere proponenten werd uitgenoodigd op beroep te preeken. Meer niet. Maar
Groeneveld is daar predikant geweest, minstens twee jaar, en hij vodeed zoo goed,
dat hem bij zijn afscheid 1 Juli 1842 fraaie geschenken werden aangeboden. Een
familielid van mij bezit een zwaar gouden couvert in sierlijke doos met een inscriptie,
dat dit geschenk (benevens een zilveren geciseleerden sigarenkoker) aan G. op
dien datum was overhandigd.
Daarna was hij hulppr. te Bussum van Aug. 1843 tot 1845 en werd 12 Oct. 1845
predikant te Noordwijk aan Zee. Hij verkreeg 1 Juli 1853 zijn emeritaat, woonde
daarna te Valkenburg op een buitentje, dat hij van François Jacques Dozy kocht,
en kocht in 1861 een huis op de Oude Vest te Leiden, naast den schouwburg. Hij
huwde 23 Aug. 1843 met C a t h a r i n a E l i s a b e t h D o z y (1810-1877), dochter
van J a n P i e t e r en van M a r i a J o h a n n a B o d e l . Uit dit huwelijk sproten
geen kinderen. Bij test. besch. bestemde hij genoemd huis op de Oude Vest te
Leiden met het grootste deel van zijn nalatenschap tot een weduwenhof voor
hoogstens tien behoeftige predikantsweduwen, bekend als de ‘Groeneveldstichting’.
Zie: G. D o z y , Genealogie en gesch. der familie Dozy, 188, 189; J. K l o o s ,
Gesch. van Noordwijk, 291, 292; over de ‘Groeneveldstichting’: v. A l p h e n , N.K.
Handb., o.a. 1909, bijl. G, bl. 74.
Regt

[Groenewoud, Abraham]
GROENEWOUD (Abraham), waarschijnlijk te Amsterdam geboren, overleed den
14en October 1720 te Haarlem, waar hij als jonge man van Amsterdam den 26sten
Juni 1712 was getrouwd met S t i j n t j e J o n k h e e r van Haarlem, bij wie hij 5
kinderen kreeg, waarvan het jongste 10 Maart 1720 werd geboren. Verder valt over
hem niets te zeggen, dan dat hij in 1719 ‘als noch een leerling in de dichtkunst’
verscheen met een tooneelspel in 3 bedrijven, Geloofshervorming (Haarlem 1719),
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waarin Tezel aan Slegthoofd; Lichtgeloof en Goedhert ‘'t Hemelryk voor weinig geld
ont-
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sloot’ en Lutherus ‘zijn geloof staat te ontleeden’ tegenover doctor Eck, alsmede
met een kluchtspel De Verloore diamantring (Haarlem 1719), om verkwistenden
theedrinksters van die dagen te leeren ‘vlieden al het Theebezoek, (dat) zooveel
schoone geldjes zoek’ maakte, terwijl A. van H( u l k e n r o y ) een Treurspel in 5
bedrijven Violante en Valeran (Haarlem z.j.) van hem als ‘Zwaanenzang, uit eigen
vinding voortgesprooten, den Leezer geeft ten doel’. Vermoedelijk ging aan zijn
Geloofshervorming vooraf Kort en bondig verhaal van de gebeurtenissen, gevallen,
leer en levensloop van Dr. Martinus Lutherus, tot gedagtenisse van de Reformatie.
In dichtmaat voorgesteld door Abraham Groenewoud (Haarlem z.j.), evenals hij in
1718 een 80-regellg pamflet schreef: De Lof-Trompet uytgeblasen over de Nederlaag
der Spaense vloot in de Wateren van Ziracusa bevogten door den Engelsen Admiraal
Bings op den 11. Augustus 1718 (Amst. 1718). In al het gerijmel is van kunst niets
te bespeuren.
R. Zuidema

[Groll, Johannes]
GROLL (Johannes), geb. te Abcoude 14 Juli 1814, overl. te Leiden 21 Apr. 1885.
Als officier van de nederl. marine in Indië werkzaam, verliet hij den zeedienst (1852)
om tot onderhaven- en equipage-meester te Batavia benoemd te worden. Tegelijk
legde hij zich toe op de studie der electrotechniek, die toen in haar opkomst was.
Toen in 1855 de koninklijke machtiging was verkregen tot het oprichten van
electrische telegrafen in Indië, werd hij in 1856 tot ingenieur bij de gouv. telegr.
benoemd. In die functie heeft hij de eerste lijn Batavia-Buitenzorg aangelegd,
waarover 23 Oct. 1856 het eerste telegram aan den G.-G. verzonden werd.
Aanvankelijk was het gebruik dier lijn nog niet voor den publieken dienst geopend:
dit vond eerst plaats, toen Groll de lijn Batavia-Soerabaja met den zijtak
Semarang-Ambarawa voltooid had (1857). In 1859 bedroeg de lengte der telegraf.
verbindingen reeds 2700 K.M. met 28 kantoren. In laatstgenoemd jaar kwam tevens
tot stand de eerste onderzeesche verbinding tusschen Batavia over Muntok naar
Singapore met een zijtak naar Palembang. De kabels zelf werden tot 1905 geleverd
door de ‘Eastern Extension’, behalve die tusschen Java en Madoera, die door ons
zelf vervaardigd en gelegd werd. Sindsdien bezit het gouvernement een eigen
kabelschip. Na zijn eervol ontslag (1863) repatrieerde hij, maar was weer spoedig
op Java terug (1867) om op te treden als lid in den raad van beheer van de Ned.-Ind.
Spoorwegmaatschappij, die concessie had voor de spoorlijn
Semarang-Vorstenlanden en Batavia-Buitenzorg (geopend 21 Mei 1873 en 15 Sept.
1871). Dank zij Groll's organiseerend talent kwam deze maatschappij de financieele
moeilijkheden allengs te boven en opende zich een tijdperk van grooten bloei voor
haar.
Zie: Encyclop. van Ned. Ind. in voce.
Bartelds

[Groningen, Jonker Johan van]
GRONINGEN (Jonker Johan v a n ), geb. in Groningerland. Hij wordt ook wel eens
genoemd Hanscke van Groningen, vluchtte in 1567 bij de komst van Alva naar
Oostfriesland. Op 10 April 1570 doet hij met drie andere groninger jonkers en eenige
ruiters een aanslag op de abdij van Warffum, maar spaansche soldaten uit Delfzijl
dekken de abdij. Hij voegde zich later bij de Watergeuzen, werd kapitein van een
schip. 11 Nov. 1571 plundert hij een schip uit Emden en houdt den schipper drie
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weken lang vast, waarschijnlijk om hem rantsoen af te persen. In den winter van
1571-1572 plundert hij nog twee maal een schip uit Emden.
Zie: d e H a a n H e t t e m a , Stamboek Friesche Adel II, 57, register 57; v a n
Vloten,
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Nederl. Volksopsland (1872) I, 155. 222; Archief van Emden, Vrijbuitersschade
Protokollen, 25, 28, 29 Februari 1572.
Vogels

[Grotenacker, Theodorus van den]
GROTENACKER (Theodorus v a n d e n ), ged. te Helmond 17 April 1713, overleden
aldaar eind 1760, was de zoon van Dr. J o h a n v a n d e n G. en van A n n a
H i x p o o r s . Hij volgde zijn vader in diens praktijk als geneesheer te Helmond op.
Tijdens een vreeselijke epidemie, de zoogenaamde ‘roode loop’, die in 1740 de
stad teisterde, trad hij met zooveel succes daartegen op, dat de professor der Illustre
school te 's Hertogenbosch, Dr. Daniel Mobachius Quaet (die ook mede tot genoegen
van Hun Ed. Mog. heeren Raed van State daaraan was werkzaam geweest) in een
redevoering op 15 Juni 1741, in tegenwoordigheid van gecommitteerden van Land
en Stad, met lof hiervan gewaagde. Deze redevoering kwam in druk onder den titel:
Historia morbi elapso anno inter Helmondanos Plebejos epidemice grassati, per
egregium medicum Grotenacker feliciter curati (1741).
Hij was gehuwd met J o a n n a S c h e y (overl. 4 Febr. 1785 te H.) waaruit
meerdere kinderen te Helmond geboren werden, o.a. Dr. J o h a n n e s A n d r e a s
v.d. G., ged. 8 Jan. 1755 te H., die de practijk van zijn vader overnam en 26 Jan.
1797 te H. begraven werd.
Zie: Boekzaal der Geleerde wereld, Juli 1741, 90, 91; M. d e H a a s , Bossche
Scholen van 1629 tot 1795, blz. 152: J. H e e r e n , Biogr. Wrdb. van Helmond, 107.
Heeren

[Grouwe, Adriaan de]
GROUWE (Adriaan d e ), geb. te St. Winoxbergen in Vlaanderen in 1542,
terechtgesteld te Groningen in Juli 1571. Hij was van beroep bakker en kwam in
1568 naar Middelburg, waar hij twee jaar lang in zijn vak werkzaam was. Van daar
trok hij naar Antwerpen, waar hij geen arbeid kon vinden, en toen over Amsterdam
naar Emden. Omdat ook hier geen werk te krijgen was ging hij naar Leer, waar hij
een half jaar bleef. Later zwierf hij in Hamburg, Wezel en Emden, in welke stad hij
drie weken lang aan de dijken werkte. Op een koopvaarder kwam hij naar Londen;
daar evenmin als in Gravesend en Canterbury kon hij werk vinden, omdat hij de
taal niet verstond. Op 3 Juni 1571 kwam hij in Dover, om werk te zoeken. Kort daarna
kwamen daar zeven schepen van de Watergeuzen, zij vroegen hem zijn naam en
waar hij vandaan kwam en zeiden: ‘Allons boire, que voules-vous faire icy, vous ne
scavez point la langue.’ Ze maakten hem in een herberg dronken en brachten hem
toen aan boord van een schip, zeggend: ‘Allons sur les bateaulx, il y at à boire et à
mangier assez.’ Hij kwam nu als kok bij de Watergeuzen te dienen. Denzelfden
nacht gingen de schepen in zee, vlak bij de fransche kust werden ze door een
hevigen storm naar Noorwegen gedreven, waar ze andere Watergeuzen onder
Roobol en Gerrit Sebastiaansz van Gorcum ontmoetten. Hoewel ze van plan waren
naar Engeland terug te keeren, dreef tegenwind hen naar Borkum, en op 20 Juni
1571 gingen zij bij Emden voor anker. Op 23 Juni 1571 overviel de hollandsche
vloot onder admiraal François van Boschuyzen daar de Watergeuzen, waarbij
Adriaan de Grouwe in gevangenschap geraakte. Op 10 Juli 1571 werd hij in
tegenwoordigheid van Robles in Groningen verhoord en kort daarna gevonnist.
Zie F r a n z , Ostfriesland und die Niederande, 102, 200; H a g e d o r n ,
Ostfrieslands Handel und Schifffahrt, 300; Rijksarchief te Brussel, Secrétairerie
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d'Etat allemande, No. 7, verhoor van 10 Juli 1571. en meded. uit het
Gemeente-Archief van Emden door prof. Dr. F. Ritter.
Vogels
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[Grovestins, Eduard baron Sirtema van]
GROVESTINS (Eduard baron S i r t e m a v a n ), geb. te Rotterdam 17 April 1797,
zoon van D o u w e T h e o d o r e en A d r i a n a M a r i a G r o e n i n x v a n
S o e l e n , overleed 25 Sept. 1871 ongehuwd te 's Gravenhage. Hij trad vroegtijdig
in nederlandschen staatsdienst en was 1817 verbonden aan het ministerie van
buitenlandsche zaken. Tijdens zijn verblijf te Brussel voelde hij zich aangetrokken
tot de R.K. kerk, 1820. Onderricht door de fransche priesters in den Haag, Fr. J.
Raynal, kapelaan aan de spaansche kapel, en Ch. Sulp. Flament, bibliothecaris
aan de Koninklijke Bibliotheek, ging hij, niettegenstaande de groote opspraak en
den tegenstand zijner ouders en familie, tot het Katholicisme over. Koning Willem
I was zeer vertoornd over dezen stap, en zeide tot zijn ouderen broeder, kamerheer
en kabinetssecretaris: ‘Gij moet uwen broeder krankzinnig doen verklaren’. ‘Sire’,
was het antwoord, ‘hij nam het geloof aan van het grootste gedeelte uwer
onderdanen’. Later, einde 1832, was baron Ed. Grovestins werkzaam als
gezantschapssecretaris te Lissabon en te Berlijn. Twee en dertig jaar nam hij aan
het spaansche hof de belangen der nederlandsche regeering waar als
minister-resident, buitengewoon gezant, en gevolmachtigd minister.
Koningin Isabella schonk hem den eeretitel van markies de Casa Sirtema. Zijn
verblijf in dat katholieke land bevestigde hem, zegt hij zelf, zoo zeer in zijn geloof,
dat hij zich nauwelijks kon herinneren opgevoed te zijn in het Protestantisme. 1863
werd hij onder het ministerie Thorbecke buiten dienst gesteld zonder opgave van
reden. Hij leefde daarna in den Haag. Hij zelf zond een beknopte levensbeschrijving
aan den uitgever van Konvertitenbilder aus dem neunzehnten Jahrhundert, en merkt
met voldoening op, dat de oudere linie van zijn familie katholiek is geworden. In
1840 hadden zijn oudste broeder Karel Frederik (die volgt), en zijn neef T h e o d o o r ,
overleden 19 April 1867 op zijn kasteel la Ronce in het Rhône-departement, hun
katholieke geloofsbelijdenis afgelegd. De twee zonen van den laatsten, T h e o d o o r
en G u s t a a f , waren in het geloof van hun vader opgevoed.
Zie: D.A. R o s e n t h a l , Konvertilenbilder I (Regensb. 1889, 3 ed.) 397-99; Studiën,
33 jg. dl. 55 (1900) 194-198.
Fruytier

[Grovestins, Karel Frederik]
GROVESTINS (Karel Frederik, zich noemende Charles Frédéric, baron S i r t e m a
v a n ), zoon v a n D o u w e T h e o d o r e baron S i r t e m a v a n G r o v e s t i n s
en A d r i a n a M a r i a G r o e n i n x v a n S o e l e n , geb. te Rotterdam 9 Sept.
1791, gest. te St. Germain-en-Laye bij Parijs 22 Mei 1874. Zijn opvoeding werd wat
verwaarloosd; blijkbaar heeft hij zich zelf grootendeels moeten vormen. In 1813
werd hij als garde d'honneur ingelijfd: op het einde van dat jaar wist hij evenwel uit
Metz te ontsnappen en naar Holland terug te keeren. Hier bood hij zijn diensten aan
den nieuwen vorst aan en werd hij benoemd tot luitenant en ordonnansofficier bij
den erfprins. Hij nam deel aan den veldtocht van 1815 in de derde divisie van den
luit.-generaal Chassé; hij was in den slag bij Waterloo en trok daarna met zijn corps
Frankrijk binnen. Na afloop van den veldtocht nam hij ontslag uit den dienst en bleef
kamerheer aan het hof van koning Willem I, waartoe hij reeds in 1814 was benoemd.
Hij deed alleen dienst bij het hof in den Haag en had dus veel vrijen tijd, dien hij
besteedde aan de voortzetting van zijn historische en staatkundige studiën. In 1820
werd hij door den Koning benoemd tot kabinets-secretaris; maar deze functie voldeed

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 8

639
hem zóó weinig, dat hij reeds in 1822 eervol ontslag vroeg en verkreeg. Hij
openbaarde daarin die vrijmoedigheid en zelfstandigheid, die hem voor een hofambt
minder geschikt maakten en die hem er toe brachten in 1828 zijn ontslag als
kamerheer te vragen; hij trad daardoor tevens uit zijn functie van secretaris van
prins Frederik, welk ambt hij eenige jaren had bekleed. Hij verliet niet alleen het hof
maar ook zijn vaderland en vestigde zich in Frankrijk, waar hij sedert is blijven wonen.
Hij verbleef eerst eenigen tijd te Parijs, waar hij aan het hof van Karel X vriendelijk
werd ontvangen De Juli-revolutie en het hem zeer onsympathieke koningschap van
Louis-Philippe noopten hem Parijs te verlaten en zich in 1832 te vestigen in het stille
Montmorency, waar hij zijn oude historische studiën weer opvatte. In 1839 ging
Grovestins uit volle overtuiging over tot het katholicisme, wat de verhouding tot zijn
friesche familie niet verbeterde. Die overgang had plaats te Versailles, waar hij
sedert kort woonde. In 1845 vestigde hij zich te St. Germain-en-Laye, waar hij bijna
dertig jaar in stille afzondering heeft geleefd en waar hij ook is gestorven. Hij bleef
ongehuwd, maar had twee aangenomen zoons. C h r i s t i a n en C a r l C l o p e t ,
aan wier opvoeding hij groote zorg besteedde.
Grovestins heeft zich zijn leven lang, maar vooral in Frankrijk, gewijd aan het
bijeenbrengen van zeer veel historische documenten in originali en vooral in kopie;
daarnaast en daarnaar verdiepte hij zich in de studie van geschiedenis en staatkunde;
bovendien trokken vragen van godsdienst en zedekunde steeds zijn aandacht; ook
voor kunst in ruimen zin had hij groote belangstelling. Hij heeft dan ook een zeer
groot aantal politico-historische studiën uitgegeven, waarvan sommige van grooten
er

omvang: Lettre à Guillaume I roi des Pays- Bas, écrite en 1838 (Paris 1841); La
er

conférence de Londres et Guillaume I ou de t'influence du système de persévérance
sur l'état financier du royaume des Pays- Bas (Paris 1844); La Pologne, la Russie
et l' Europe occidentale ou de la nécessité de résoudre la question polonaise dans
une conférence des grandes puissances (Paris 1847; herdr. 1864, naar aanleiding
van den laatsten poolschen opstand); Guillaume III, défenseur et soutien de
l'indépendance de l' Europe contre la puissance de Louis XIV (Paris 1850; hierin
polemiseerde Grovestins tegen Guizot, met wien hij overigens in goede
verstandhouding was en bleef); Considérations sur l'Eglise anglicane et l'Eglise
catholique à l'occasion de la création de l'évêché anglican de Jérusalem et du
rétablissement de la hiérarchie catholique en Angleterre (Paris 1851), die getuigenis
geven van zijn warme vereering voor de moederkerk; Histoire des lutles et rivalités
politiques entre les puissances maritimes et la France durant la seconde moitié du
XVII siècle (Paris 1852-1854, 8 dln.; 2e dr. ald. 1868, 8 dln.), Grovestins' uitvoerigste
werk. geschreven met groote liefde voor den persoon en de politiek van Willem III,
maar tevens met een opmerkelijk streven naar historische objectiviteit; dit boek
bracht den schrijver een groote bekendheid in Frankrijk en ook in Nederland; Notice
et souvenirs biographiques du comte Van der Duyn de Maasdam et du baron de
Capellen, recueillis et mis en ordre par leur ami (St. Germain-en-Laye 1852; ook in
het Ned. vert. Amst. 1853; 2e dr. ald. 1857); deze mémoires zijn een doorloopende
veroordeeling van het regeeringsstelsel van Willem I, waarmede Grovestins het
volkomen eens was; hij was met van der Duyn en van der Capellen, die belden in
1848 stierven, ook na zijn vertrek
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uit Holland, nauw bevriend gebleven; het boek wekte zeer veel opzien om de vele
indiscreties, die er in voorkomen en werd dan ook bestreden door J.K.J. d e J o n g e
in zijn Examen d'une Notice et Souvenirs biographiques, etc. (la Haye 1853) L'arenir
du royaume des Pays- Bas (Paris 1853), ook naar aanleiding van de April-beweging;
Tableau politique et moral de la Russie au XVIe et XVIIe siècles (Paris 1854), in
verband met den Krimoorlog; Le réveil de l' Europe occidentale ou la Russie ne peut
être continue et refoulée que par des nationalitès (Paris 1855), evenzeer naar
aanleiding van den Krimoorlog; Le congrès de Vienne en 1814 et 1815 et le congrés
de Paris en 1856 (Paris 1856), dat zich bij de vorige studiën aansluit; Le baron
Robert Fagel (la Haye 1857), die veertig jaar lang nederlandsch gezant te Parijs
was geweest en met wien Grovestins zeer bevriend was; Petits Mémoires. Souvenirs
biographiques (St. Germain-en-Laye 1857), waarin de schrijver met allerlei
uitweidingen een uitvoerig overzicht geelt van zijn in menig opzicht veelbewogen
en zeer merkwaardigen levensloop; La Russie ramenée à l'ordre et l' Europe en
1857 (Paris 1857); L' Europe serat-elle remaniée (Paris 1859). in aansluiting aan
zijn vorige politieke studiën; Les gloires du romantisme appréciées par leurs
contemporains et recueillis par un autre bénédictin (Paris 1859, 2 dln), dat voor de
geschiedenis der romantiek in Frankrijk zeer belangrijk is; Suite à l' Eloge de la folie
d' Erasme ou Lettres sur l' école romantique (Paris, 1862-1865, 5 dln), dat zich bij
het vorige boek aansluit: Mémoires et souvenirs (z. p., 1866-1869, 6 dln.), dat
behalve persoonlijke herinneringen bevat de geschiedenis van den franschen invloed
in Europa in de periode van Napoleon en gedurende de restauratie.
Grovestins was een autodidact in den vollen zin des woords met alle deugden
en gebreken. Hij bezat een enorme werkkracht en een zeldzame toewijding aan de
onderzoekingen, waartoe hij zich aangetrokken gevoelde. Van daar ook, dat hij niet
alleen zeer veel heeft uitgegeven, maar ook nog zeer veel heeft nagelaten in
handschrift: voor een groot deel is dat handschriftelijk materiaal door hem gelegateerd
aan de Koninklijke Bibliotheek. Hij had bovendien een brandende belangstelling
voor de politieke vragen van den dag en bracht die gaarne in verband met de oudere
geschiedenis van die problemen. Maar hij hechtte daarbij zoozeer aan zijn
persoonlijke opvattingen, dat hem veelal een goede critiek ontbrak. Eveneens door
die persoonlijke opvattingen was hij niet steeds onpartijdig: hoewel lange jaren in
Frankrijk levende had hij een afkeer van de fransche politiek, in het bijzonder van
de expansie van den franschen staat, waarin hij een gevaar zag voor Europa. Ook
hechtte hij al te veel waarde aan geruchten en praatjes om een goed
geschiedschrijver te worden; daarvoor ontbrak hem ook het gevoel van onderscheid
tusschen belangrijk en onbelangrijk. Een gevolg daarvan was ook zijn gebrek aan
stijl: zijn boeken zijn gewoonlijk slecht gecomponeerd: zijn uiteenzetting loopt niet
geregeld voort. Niettemin was Grovestins een merkwaardig man, die vooral in zijn
vaderland te weinig is gewaardeerd.
Zie: behalve Grovestins' eigen werken: Ned. Spectator 1874, 181 vlg., 282 vlg.;
P r i n s e n in Groot Nederland 1928.
Brugmans

[Grumsel, Gerard]
GRUMSEL (Gerard), geb. te Luik 31 Dec. 1613, trad in de Sociëteit van Jezus, 16
Dec. 1632, overleed te Groningen 16 Nov. 1678. Nog drie zijner broeders werden
Jezuïet, Frans, Willem en Jan. Gedurende vijf en twintig jaar was hij missionaris
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op de Veluwe, in de omstreken van Renkum. Hij had geen vaste woonplaats, maar
trok van het eene kasteel of landhof naar het andere, waar hij dan voor een klein
getal geloovigen preekte en de H. Mis opdroeg. In 1650 was hij aldaar gekomen.
In 1670 was hij er nog werkzaam. Hij was een groot liefhebber van het kaartspel,
maar vond toch ook tijd om eenige werkjes met chronogrammen uit te geven. In
1675 vertrok pater G. Grumsel naar de missie-statie zijner orde te Groningen en
overleed aldaar drie jaar later. S o m m e r v o g e l geeft de volgende werkjes op:
Chronica gratulatio, pace inter utramque coronam conclusa anno ManIbVs Date
LILI a p Len Is. AEn. 6. Auctore Gerardo Gromsel S.J. (Antv. ex off. Plantin. 1640
52 blz.).
Annus sexagesimus huius saeculi: sive res memorabiles inter regna et monarchias
eo anno gestae, et chronicis distichis evulgatae, aV Ctore GerarDo GrVMsel (Antv.
o

1665 ex of. Plantin, 4 149 blz.). Een uitgave van 1660, overeenkomstig het
chronogram, komt voor in de Calat. van Hulthem.
MIrabILIs De Vs In sanCtIs sVIs Ps. 67, Mechlinia illustrata luce Miraculorum S.
Francisci Xaverii orbis utriusque solis ac thaumaturgi Chronicis Distichis evulgata
o

anno 1666. Auctore Gerardo Grumsel S.J. sac. (Mechl. 1666, 4 , 121 blz.).
Zie: S o m m e r v o g e l , Bibliothèque de la Compagnie de Jésus III (1892), 1890;
Archief aartsbisdom Utrecht II, 472, III, 74, XI, 375, XXXI, 26, 27, 57.
Fruytier

[Gruterus, Lambertus]
GRUTERUS (Lambertus), geb. te Venray, Limb., overleed als bisschop te
Wiener-Neustadt, Oostenrijk, 3 Aug. 1582. Hij studeerde als jongeling te Deventer
aan de beroemde scholen tot 1559. 7 Mei 1560 begaf hij zich naar Keulen, waar hij
den doctorsgraad behaalde en priester gewijd werd. Hij trok spoedig de aandacht
door zijn bijzondere kennis der oude talen, der rechten en der godgeleerdheid.
Bovendien werd hij gevierd als een welsprekend, vurig prediker. Volgens de Bibl.
Belgica van F o p p e n s was hij wijbisschop van Mainz voor Erfurt en omstreken.
De aartsbisschop van Mainz had meestal twee wijbisschoppen tot zijn dienst van
wie een bestemd was voor Erfurt. Hetgeen A n d r e a s V a l e r i u s en F o p p e n s ,
II, 799 verder weten, bepaalt zich tot de uitgave van een werkje. Ook P a q u o t ,
Mémoires Litt. XVI, 42 geeft verder niets over hem. Alleen geeft hij den titel van dat
werkje uitvoeriger op en met den datum 1570 (terwijl F o p p e n s het jaartal 1569
aanwijst). Clementina, hoc est, B. Clementis Opera quae a variis Auctoribus collecta,
conversa emendataque Latine extant omnia; cum nova praefatione de veris. falsisque
B. Clementis scriptis, et locorum difficilium explanatione. Ex emendatione Lamberti
Gruteri Venradii (Coloniae Joannes Birckmannus 1570) fol.
Men zoekt echter den naam van Lambertus tevergeels op de lijsten der
wijbisschoppen van Mainz in Gallia Christ. V, 561 en in E u b e l , Hierarchia Cath.
III, 367, die afzonderlijk de wijbisschoppen opsomt van Mainz-Erfurt. L. Gruter was
nooit werkzaam als wijbisschop, maar hij verkreeg de bisschoppelijke waardigheid
en het bestuur van een bisdom.
Het werk: Divi Aurelii Augustini Hipponensis episcopi confessionum libri XIII in
Epitomen redacti per D. Joannem Schwaygerum Sultzbachium (Colon. 1569) heeft
een opdrachtsbrief van 9 April 1569 ad D. Lambertum Gruterum, Venra-
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dium doctorem theologiae et archiepiscopalis aulae monguntinae concionatorem.
Lambertus G. was dus toen geen bisschop, maar doctor der theologie en prediker
aan het aartsbisschoppelijk hof van den keurvorst van Mainz.
Op het einde van het jaar 1569 werd hij aangesteld als kapelaan en prediker aan
het keizerlijk hof. 1570 woonde hij den rijksdag bij te Spiers. Volgens G a m s , Series
episc. 322 werd Lambertus Gruter benoemd tot bisschop van Wiener Neustadt in
April 1572, en E u b e l , III, 185 teekent aan, dat Lamb. G., priester en prediker van
zijn keizerlijke Majesteit, in Rome is bevestigd 5 Oct. 1574. Hij werd in de curie ter
wille van den Keizer vrijgesteld van alle te betalen benoemingsrechten. 12 Oct. 1576
stond bisschop Lamb. Gruter keizer Maximiliaan bij in zijn laatste oogenblikken. De
Keizer had, hoezeer zijn familie en de pauselijke gezant, kardinaal Moroni, ook
aandrongen, alle priesterlijke hulp geweigerd. Den laatsten nacht vóór zijn dood
deed hij zijn hofkapelaan, den bisschop van Wiener-Neustadt, roepen, die hem
voorbereidde tot den dood (J. J a n s s e n , Gesch. des deutschen Volkes IV, 462).
De bisschop schreef aan zijn vicaris, dat de Keizer vol betrouwen op God in zijn
bijzijn was overleden. De nieuwe Keizer, Rudolf II, raadpleegde in alle netelige zaken
den bisschop van Neustadt en deed zich op zijn eerste reizen door hem vergezellen.
Zijn medebisschoppen schatten zijn meening en medewerking hoog. In het
handschrift van M a r c . H a n s i z , Episcop. Neostad. wordt het bestuur van den
nederlandschen bisschop bijzonder geprezen. Met sterke hand weerstond hij de
vijandelijke beweging en aanvallen tegen de Katholieke kerk. Hij wordt geteekend
als een man ‘pallio et purpura dignus’. Hij stond in goede betrekkingen en
briefwisseling met den nuntius bij den Keizer, J.F. Bonhomius, bisschop van Verceil.
In de bisschoppelijke bibliotheek werden lang nog verschillende werken in handschrift
van Gruter bewaard, welke na de opheffing van het bisdom, 1785, waarschijnlijk
verstrooid zijn geraakt. Bisschop Gruter had herhaalde pogingen aangewend om
in zijn bisdom een college der Jezuïeten te stichten, maar slaagde niet. Op bevel
des Keizers begaf hij zich 1582 naar den rijksdag van Augsburg, waar hij overleed.
Zijn vroegtijdige dood was een gevoelig verlies voor de Katholieke kerk, en vooral
voor zijn bisdom, waar de Protestanten zich nu sterk deden gelden.
Fruytier

[Gruythuys, Mr. Arent van den]
GRUYTHUYS (Mr. Arent v a n d e n ), overl. te Arnhem 25 Dec. 1545, zoon van
G o d e r t en M e n t h a v a n A n c k e l e r , was magister en jurium licentiatus, was
raad van hertog Karel van Gelder, welke hem in 1518 naar Friesland zond, sloot
namens hem in 1523 het verdrag met de stad Zwolle en was zijn gezant in 1525 bij
den afstand van Overijsel aan den bisschop van Utrecht. Toen Jacob van Domburch
(kol. 405) in ongenade was gevallen, beleende de hertog Arent van den Gruythuys,
20 Juli 1535, met de heerlijkheden Oostrum en Spraeland (bij Venray, Lb.); hij
vernieuwde den eed 23 Aug. 1538; in 1537 was hij schepen van Arnhem,
gedeputeerde wegens deze stad 1539, op het gericht van Apeldoorn 1544. Hij was
in 1517 gehuwd met B e r t h a v a n I n g e n (geb. 25 Dec. 1498), dochter van
O t t o , schepen van Zwolle 1523, en van G r i e t e v a n O i j e n . Uit dit huwelijk
o.a. P e l g r i m (geb. 1537, overl. 1590) heer van Brachelen, burgemeester van
Arnhem 1568, werd in 1571 als gecommitteerde der Landschap naar Brussel
gezonden, was richter van Arnhem en den Veluwzoom 22 April 1572; op de
Riddercedul
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van Veluwe 1575 en 86, compareerde op den Quartiersdag 1573-87, huwde
E l i s a b e t h v a n B e m m e l , welke 16 Sept. 1582 kinderloos overleed en
hertrouwde 1583 C h r i s t i n a v a n d e r H o e v e , overl. in 1599, waarvan een
zoon A r n o l d , heer van Brachelen, welke in 1628 tegenwoordig was bij de
begrafenis van den hertog van Cleef; Pelgrim's zuster E l i s a b e t h (overl. in 1570)
huwde J o h a n v a n B l u m e n t h a l , welke te Brachelen het huis Blumenthal
bouwde; hij was ambtman te Wassenberg en Lülsdorf, Guliks raad, gezant van Karel
V, werd door hem in 1546 op den Rijksdag te Worms geadeld, was een der
verbonden edelen, en werd bij de Kruisheeren te Dusseldorp begraven.
Zie: 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, 96;
d e z ., De Ridderschap van het Kwartier van Nijmegen, 183; M.J. J a n s s e n , Historie
der aloude heerlijkheid Spraeland-Oostrum (Venray) in Publ. de la soc. hist. et arch.
dans le duché de Limbourg (1896-97), 34.
Verzijl

[Guitard, Hendrik Isaac]
GUITARD (Hendrik Isaac), geb. te Amsterdam denkelijk omstreeks 1760, overl. te
Batavia 4 Oct. 1791. Vermoedelijk om hem passage naar Indië te bezorgen werd
hij als scheepsjongen op de rol van het schip 't Loo geplaatst. In 1774 werd hij
provisioneel assistent ter generale secretarie, eenige maanden later extraordin.
klerk en 14 Mei 1776 ordin. klerk met het tractement van onderkoopman, toegevoegd
aan den raad extraord. D.J. Smith. Van dezen of van van der Parra (G.-G. van 15
Mei 1761 tot 28 Dec. 1775) is hij wellicht familie geweest; de laatste heeft hem
althans bedacht in zijn testament. In 1783 werd hij boekhouder op Java's N.O. kust,
en zag zich nog in hetzelfde jaar tot boekhouder van de wapenkamer of het arsenaal
benoemd. Op 17 Aug. 1784 kreeg hij de aanstelling tot tweeden administrateur der
pakhuizen aan de Waterpoort. Men lette op dit jaartal! In 1789 ontdekte men een
tekort in de boekhouding der wapenkamer van af 1778, dat in het geheel 70 duizend
gld. bedroeg. Bij resol. van 3 Dec. 1789 bepaalde de regeering, dat hiervoor
aansprakelijk zouden gesteld worden de titularissen, na 31 Aug. 1785 benoemd.
Hierdoor bleef hij buiten schot. Op 7 Juni 1785, 23 Febr. 1787 en 4 Aug. 1789 werd
hij successievelijk tweede administrateur in het provisiemagazijn, secunde op Onrust
en eerste op dat eiland in den rang van koopman. Ten slotte volgde hij L. Rolff op
2 Oct. 1789 als gecommitteerde tot en over de zaken van den inlander, dus als
landcommissaris. Ook de benoeming tot heemraad en buitenregent der hospitalen
en de bevordering tot opperkoopman vielen hem nog dat jaar ten deel. De dood
maakte weldra een eind aan de voorspoedige carrière van dit troetelkind der fortuin,
voor wien een zetel in den raad van Indië reeds klaar scheen te staan. Veel heeft
hij te danken gehad aan Hendrik van Stockum, den stiefvader van zijn vrouw, die
ook na den dood zijner eerste gade het echtpaar Guitard zeer genegen bleef. Den
tijd, toen in 1791 van S. als commissaris-generaal op het toppunt van macht stond,
heeft hij slechts kort meegemaakt.
In het rapport over zijn inspectiereis van 15 Oct. 1790 komt een uitvoerige
merkwaardige beschrijving voor van de Wijnkoopsbaai en de Tjimandiri, welker
lezing ook nu nog de moeite loont. De komst op 23 Aug. 1800 van het engelsche
eskader ter blokkeering van de reede van Batavia, die een einde maakte aan den
rijstaanvoer over zee, heeft toen een nieuwen onderzoekingstocht
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naar de zuidkust door Jan Cornelis Baane (dl. I, kol. 205) noodzakelijk gemaakt.
Men hoopte in die benarde tijdsomstandigheden de rijst van Java's N.O. kust naar
die baai te kunnen vervoeren.
Guitard is ook bestuurslid geweest van het Bataviaasch Genootschap, dat 24
Apr. 1778, dank zij den ijverigen bemoeiingen van J.C.M. Radermacher, oprichter
der eerste vrijmetselaarsloge ‘La Choisie’ en schoonzoon van den G.-G. de Klerk,
tot stand was gekomen (zie Oud- Batav. II, 280 e.v.).
Hij was gehuwd op 16 Jan. 1785 met C h r i s t i n a E l i s a b e t h M a r c i van
Batavia, dochter van den zeer vermogenden O t t o F r a n s N i c o l a a s en van
C a t h a r i n a E l i s a b e t h R o m s w i n k e l van Batavia. Na Guitard's dood
hertrouwde de weduwe 5 Febr. 1792 met den lateren landvoogd A l b e r t u s
H e n r i c u s W i e s e . De weduwe Cath. Elis. Marci koos in 1778 tot tweeden
echtgenoot H e n d r i k v a n S t o c k u m (overl. 1793).
Zie: d e H a a n , Priangan I en II, blz. 804; d e J o n g e , Opkomst XII, 195 e.v.;
v a n d e W a l l , Vrouwen uit den comp. tijd (Weltevr.-Amersf. 1923).
Bartelds

[Gulick, Arnoldus van]
GULICK (Arnoldus v a n ), geb. te Middelburg uit protestantsche ouders, priester,
overl. leed 85 jaar oud te Haastrecht 27 Nov. 1832. Volgens Bijdr. bisdom Haarlem
XII, 12 was hij kapelaan te Middelburg, wat waarschijnlijk niet juist is, want dat was
zijn broeder Jan, die volgt. Hij wordt aldaar ook opgegeven als vroeger Jezuïet te
zijn geweest en geboren te 's Hertogenbosch. In Bijdr. Haarl. XXV, 248 is vermeld
een ex-Jezuïet, geb. te 's Hertogenbosch, M a t t h i a s v a n G u l i c k , 1689 pastoor
te Delfshaven. Misschien wordt hij met deze verward. Hij was eerst kapelaan te
Amsterdam, pastoor te Nieuwkoop 1784-1792, daarna in den Briel 1792-1809,
vervolgens te Bergschenhoek 1809-24. Tijdens zijn pastoraat in den Briel liet hij
een altaar met tabernakel vervaardigen te Maassluis. Het stadsbestuur belette den
invoer. Op de volgende jaarmarkt in den Briel werd onder allerlei te koop
aangevoerde benoodigdheden ook een altaar opgemerkt. Pastoor van Gulick kocht
het en zoo kwam zijn altaar toch in de kerk. In de statie van Bergschenhoek
ondervond hij de grootste tegenwerking van het oppermachtig kerkbestuur, dat hem
zelfs de verplichte betalingen niet deed. In overleg met zijn kerkelijke oversten
staakte hij op hun bevel alle godsdienstoefeningen tot zijn achterstallig loon zou
betaald worden, 29 Aug. tot 7 Nov. 1824. Einde October kwam men tot een vergelijk,
waarbij de pastoor het meest toegevend was. 24 Nov. verliet hij zijn parochie en
vestigde zich ambteloos te Oosterhout. 1829 woonde hij te Breda. Bij zijn dood was
aan den grijsaard, die om onderstand had moeten bedelen, nog niet alles betaald.
Zie: Bijd. bisdom Haarlem XIX, 199, XXII, 52, XLI, 41, 290, 408 en v.v., XLII, 129,
137, 140-145; De godsdienstvriend XXX, 51.
Fruytier

[Gulick, Johan van]
GULICK (Johan v a n ), geb. te Middelburg, priester, broeder van Arnold, overleed
te Kudelstaart 2 Mei 1805. Hij was eerst werkzaam te Leiden als assistent-kapelaan
in de St. Jorissteeg. Hij liet zich 2 Mei 1782 inschrijven als student der universiteit;
1783 was hij naar elders vertrokken (Bijdr. bisd. Haarlem XXIII, 426). Daarna was
hij kapelaan te Middelburg. 20 Maart 1789
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schreef de aartspriester ter Hulscher aan den Nuntius (Bijdr. H. XLII, 90), dat hij
Joh. v. Gulick voordroeg als pastoor voor de statie den Helder, slechts enkele jaren
te voren opgericht. Promoveatur ut amoveatur. Van Gulick (cum sit indolae morosae)
had met zijn pastoor Vermeer voortdurend twist, welke zeer heftig geworden was.
Bovendien had hij onder de voornaamste bestuursheeren van Zeeland beschermers,
die meermalen op zijn promotie aangedrongen hadden. J.v. Gulick weigerde op
onbescheiden wijze de statie den Helder aan te nemen. 19 Mrt. 1789. Hij kwam in
opstand tegen zijn oversten, bleef gesteund door het stadsbestuur te Middelburg
en verwekte veel opspraak, doordat hij en zijn partij zich hevig tegen den pastoor
Vermeer verzetten. Deze vroeg ten laatste verplaatst te worden, hetgeen geschiedde,
toen eindelijk een opvolger was gevonden in den pastoor van Lutjebroek, v a n
B o x s e l t Juni 1791, die door het stadsbestuur geadmitteerd werd. Door zijn
voorzichtig optreden bewerkte deze, dat 8 Aug. 1791 aan den aartspriester een
begin van onderwerping van van Gulick gemeld kon worden. Pastoor Belderok van
Zierikzee, een Vlissinger, die een ontmoeting met van Gulick had, trad als
bemiddelaar op, evenals Arnold, de broeder van v. Gulick. 11 Sept. schreef J.v.G.
opnieuw een brief van onderwerping aan den aartspriester. Zijn partij trachtte hem
nog in Goes te plaatsen, waarvoor de aartspriester gewaarschuwd was. De
burgemeester van Middelburg, Kien van Citters, diende nog een verzoek in ten
gunste van van Gulick, die als pastoor werd geplaatst in het kleine Ilpendam, dat
slechts 145 zielen telde. 9 en 15 Oct. 1791 hadden pastoor Arn. v. Gulick en pastoor
van Boxselt het vertrek van J.v. Gulick uit Middelburg aan den aartspriester ter
Hulscher geschreven. 5 Nov. 1791 ontving deze een nederige dankzegging van
hem voor zijn ontmoeting met den aartspriester. In Februari 1792 deed hij den
eersten doop te Ilpendam, van waar hij 13 Nov. 1795 verplaatst werd naar de statie
Werfershoef. In deze statie heerschte twist en tweespalt. Van Gulick was zeker de
man niet om den vrede te bewerken; hij werd reeds 27 Oct. 1796 ontslagen en
eenige maanden later benoemd tot pastoor te Kudelstaart. Verkeerd wordt in
Bijdragen Haarlem XXX, 201, 203, beweert, dat hij van Ilpendam naar Kudelstaart
werd gezonden. Aldaar werkte hij met voldoening tot zijn dood.
Zie: Bijdragen bisdom Haarlem VI, 397, XLI, 398 en v.v., XLII, 90, 134, 139, 142,
160, 161, 163, XLV, 373-378.
Fruytier

[Gulick, Ludovicus van]
GULICK (Ludovicus v a n ), geb. 21 Nov. 1813 te 's Hertogenbosch, overl. 31 Maart
1897 te Rotterdam, voelde zich reeds op jeugdigen leeftijd aangetrokken tot den
geestelijken stand. De studiën hiervoor werden in die dagen zeer bemoeilijkt, daar
bij koninklijk besluit van 1825 alle seminariën gesloten waren. Hij werd dan ook
eerst gezonden naar een bijzondere school te Eindhoven. Daarna kon hij zich
toeleggen op de wijsbegeerte en de godgeleerdheid op het seminarie van het bisdom
's Hertogenbosch.
Den 6den Januari 1835 trad hij te Nijvel in België in de Sociëteit van Jezus. Na
een paar jaar te Namen en te Drongen aan de studie gewijd te hebben, werd hij
leeraar eerst te Aalst en daarna van 1840-1845 te Katwijk, waar hij de dagen
beleefde, dat de inrichting uit de handen der wereldgeestelijken overging in die der
sociëteit. Na zijn godgeleerde studiën voltooid te hebben, keerde hij in 1849 voorgoed
in het vaderland terug. Korten
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tijd was hij socius van P. Consen, den eersten provinciaal der nederlandsche
provincie. In 1854 werd hij benoemd tot diens opvolger en vestigde als zoodanig
zijn residentie in de parochie der H. Teresia te 's Gravenhage. Onder zijn bestuur
vertrokken de twee eerste missionarissen naar N.O. Indië.
Na zijn aftreden verbleef P. van Gulick korten tijd te Culemborg en te Katwijk, en
werd daarna tot rector van het college te Maastricht benoemd. Na vijf jaar werd hij
voor de tweede maal provinciaal en daarna wederom rector te Maastricht. In 1880
werd hij naar Rotterdam gezonden, waar hij in 1897 overleed.
Kleijntjens

[Guljé, Adam Hendrik]
GULJÉ (Adam Hendrik), geb. te Helmond 10 Mrt. 1779, overl. te Paramaribo 30
Juli 1828, was de tweede zoon van Dr. P.F. Guljé (dl. VI, kol. 653) en J.C. C o o l e n .
Hij werd in 1824 benoemd tot commissaris-adviseur van den commissaris-generaal
des konings in Suriname. Ingevolge regeeringsopdracht deed hij een onderzoek
naar den toestand der openbare financieele aangelegenheden der kolonie. Hij zou
zich met de uitkomsten van zijn onderzoek inschepen naar het moederland, toen
hij, nog in de hoofdstad zijnde, vergiftigd werd.
Hij huwde 2 Dec. 1799 M a r i a A n n a v a n d e r P l u y m , geb. 24 Febr. 1778,
overl. 5 Aug. 1860, bij wie hij 2 zonen had, van welke een volgt.
Ramaer

[Guljé, Norbertus Reinerus Henricus]
GULJÉ (Norbertus Reinerus Henricus), geb. te 's Hertogenbosch, gedoopt 5 Juni
1808, overl. te Breda 5 Juli 1885, was de jongste zoon van A.H. Guljé (die voorgaat)
en M.A. v a n d e r P l u y m . Hij werd in 1832 controleur der directe belastingen en
zette zich, na als zoodanig op verzoek eervol ontslagen te zijn, neder te Breda, waar
hij een zeepziederij en later een olieslagerij oprichtte.
Van 1849 tot 1851 bestuurde hij de bedijking van den Fredericapolder onder
Waarde en Rilland op Zuid-Beveland. De reis daarheen was bezwaarlijk en
tijdroovend, over Antwerpen en Walsoorden, maar de bedijking was zeer
rentegevend.
Op 17 Sept. 1850 werd hij in het kiesdistrict Breda tot lid van de provinciale Staten
van Noord-Brabant gekozen. Bij zijn eerste periodieke aftreding verzocht hij wegens
zijn drukke zaken, als zoodanig niet meer in aanmerking te komen; hij werd 10 Mei
1853 vervangen.
Op 11 Mrt. 1862 in het district Breda tot lid der Tweede Kamer gekozen, liet hij
zich die keuze welgevallen, daar zijn twee oudste zonen reeds op een leeftijd waren,
dat zij de fabrieken konden drijven. Guljé bleef evenwel de hoofddirectie voeren.
Op het gebied van handel, nijverheid, landbouw en belastingen was hij een eerste
kracht, en naar zijn woord werd met belangstelling geluisterd. Hij was evenals de
meeste Noordbrabanters sedert 1848 Thorbeckiaan en mocht zich in de warme
vriendschap van den premier verheugen. Eenige jaren nadat Noord-Brabant zich
van de liberale partij had afgewend, bij zijn periodieke aftreding, werd hij 13 Juni
1871 niet herkozen. In Sept. 1869 en Sept. 1870 was hij derde candidaat voor het
voorzitterschap der Kamer.
Hij huwde 1 Juni 1835 M a r i a J o s e p h a A n n a M e n s i n g , geb. 9 Sept.
1810, overl. 2 Juni 1880, bij wie hij 3 zonen en 2 dochters had. Een der zonen was
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burgemeester van Breda, één lid van den Hoogen Raad en één administrateur van
polders op Zuid-Beveland.
Ramaer
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[Gunneweg, Hermanus Petrus Antonius]
GUNNEWEG (Hermanus Petrus Antonius), geb. te Rotterdam 22 Oct. 1846, overl.
te 's Gravenhage 30 Nov. 1904, was langen tijd werkzaam als kunstlakker en
teekenaar aan de metaalwarenfabriek der N.V. firma Wed. J. Bekkers en Zoon te
Dordrecht. Op rijperen leeftijd vestigde hij zijn naam als kunstschilder, en was o.m.
voorzitter van het teekengenootschap ‘Pictura’. Ook verzorgde hij langen tijd de
kunstkritiek in de Dordr. Courant. In Dordrechts Museum bevinden zich twee zijner
beste werken, n.l. Op de rivier en Peeschuiten te Werkendam.
Zie: Dordr. Courant van 2 Dec. 1904.
van Dalen

[Gijsbertsz, Claes]
GIJSBERTSZ (Claes), geb. te Amsterdam.
Zijn vader was daar van beroep harnasveger, en daarom staat hij vermeld als
‘die harnaschvegerszoen’. Tijdens de troebelen in Amsterdam in 1566 was hij bij
degenen die de hervormde beweging steunden. Hij moest bij de komst van Alva uit
het land vluchten, en werd 4 November 1567 voor den laatsten keer opgeroepen
om zich te verantwoorden. Toen hij natuurlijk niet verscheen, werd hij 27 November
1567 verbannen en zijn goederen verbeurd verklaard. Later kwam hij op de vloot
der Watergeuzen; 1 April 1572 was hij bij de inneming van den Briel.
Zie: M a r c u s , Sententiën, 288; Konst- en Letterbode 1840, II, 185; Archief van
Amsterdam, Dagverhaal van de troebelen 1563-1572, fol. 8,
Vogels

[Gijselaer, Nicolaes de]
GIJSELAER (Nicolaes d e ) of d e G i s e l a e r , geb. te Dordrecht in 1583, overl.
(waarschijnlijk te Utrecht) omstr. 1656, kunstschilder. Hij stamde uit een gegoede
familie; zijn grootvader J a c o b C o r n e l i s z d e G i j s e l a e r wordt althans
vermeld als raad te Dordrecht. Diens zoon J a c o b J a c o b s z d e G i j s e l a e r
huwde in 1576 met G r i e t j e A d r i a a n s d r ., doch stierf reeds in 1588, toen zijn
tweede zoon Nicolaes eerst vijf jaar oud was. Grietje Adriaansdr. (overl. 1623)
hertrouwde met J a n M a r c u s z v a n Y p r e , waard in ‘De Vechtende Leeuw’ te
Leiden, die echter reeds in 1600 overleden was. Nicolaes de Gijselaer bracht dus
zijn jeugd door te Leiden. Zijn huwelijk met C o r n e l i a v a n R i e b e e c k , een
utrechtsch meisje, dat d.d. 7 April 1616 in de Buurkerk te Utrecht werd ingezegend,
deed hem echter zijn woonplaats kiezen in laatstgenoemde stad, waar hij nog
hetzelfde jaar als meester in het gild werd aangenomen. Blijkbaar bleef hij aldaar
zijn verder leven gevestigd. Hij wordt het laatst vermeld den 26sten Mei 1654. Zijn
weduwe overleed te Amsterdam den 4den November 1659, waar haar zoon
C o r n e l i s d e G i j s e l a e r als chirurgijn woonde.
Het later geadelde geslacht de Gijselaar stamt af van C o r n e l i s J a c o b s z
d e G i j s e l a e r , een oom van den schilder.
De schilderijen van Nicolaes de Gijselaer zijn veelal architectonische
voorstellingen, gestoffeerd door figuren; zij zijn gesigneerd ‘N D Giselaer P’. In het
Rijks-Museum te Amsterdam bevindt zich ‘De verschijning van den Engel Gabriël
aan Zacharias’ (1625); in het Fitzwilliam Museum te Cambridge een schilderij,
voorstellend den voorhof van een paleis met figuren (1621); te Dublin een interieur;
in de coll.-Dr. Stüve te Osnabrück: ‘David en Bathseba’ (1626): in de Hermitage te
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Leningrad: ‘Het Gastmaal van Herodes’; in de coll.-Delaroff: ‘Jozef en de vrouw van
Potiphar’; in de coll.-Dormus te Lemberg: ‘De Zegening van Jacob’; in de voormalige
coll.-Kainz te Weenen eveneens een Gastmaal van Herodes (hetzelfde als dat te
Leningrad?). In 1864 zag J.Ph. van der
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Kellen als schoorsteenstuk in een huis op de Oude Gracht te Utrecht (nu behoorende
tot de gebouwen van de Rijks-Munt) een schilderij van Nicolaes de Gijselaer,
voorstellende Mordachai, door Haman te paard rondgeleid wordende op de
binnenplaats van een paleis; ‘vooral d e boomen waren goed, in een manier van
van Deelen; de beeldjes goed geteekend en geestig getoetst’. Dit schilderij was op
de tentoonstelling te Utrecht in 1894 te zien (eigendom van H.C. Menger); is het
hetzelfde als het zich thans in het Fitzwilliam-Museum te Cambridge bevindende
stuk?
Zie: Oud- Holland 1885, 146; K r a m m , II, 575; S. M u l l e r , De Utrechtsche
Archieven I, Schildersvereenigingen (1880), 104; J a n t z e n , Das Niederl.
Architekturbild (1910), 162; F r i m m e l , Blätter für Gem. Kunde I (1905), VII (1912),
met alb.; Bulletin Ned. Oudheidk. Bond IV (1902/1903); A. W u r z b a c h ,
Künstler-Lexikon I, 623; T h i e m e - B e c k e r , Allg. Lexikon der Bilendenden-Künstler
XV (1922), 378; P.M. v a n W a l c h r e n , Een vergeten tak van het geslacht de
Gijselaer en een weinig bekend kunstenaar in Maandschrift De Ned. Leeuw 1928,
4 e.v., ook blz. 281.
Wijnman

[Gijsen, Jan van]
GIJSEN (Jan v a n ), een in het begin der 18e eeuw bekende gelegenheidsdichter,
werd 29 Mei 1668 te Haarlem geboren. Zijn ouders waren F r a n s v.G. en
J a n n e k e A e r t s B u r g h o u t , beiden Haarlemmers, den 4. Mei 1663 getrouwd.
Jan groeide in het weversbedrijf van vader en grootvader op. De ‘zugt tot poezij’ zat
de weversfamilie in het bloed; Jan's vader leverde o.a. in 1682 tegelijk met Arent
(zijn broer ?) een antwoord in op de ‘Vraege van de Wit-Angieren te Haarlem. Wat
gaaf komt Ziel en Lijf de meeste rust hier geven?’ en Jan's oudste zoon Frans, die
als 28-jarige uit de Oost aan zijn 52-jarigen vader de bekentenis doet: ‘Het schrijven
haagd mij meer als 't werken, dies ik thoon, Beminde Vader, dat ik ben U oudste
zoon’ (Merkuur, no. 35 van 1720), schreef lofdichten op het 3e deel van vaders
werken en op den 3en, 4en en 5en jaargang van de Amsterdamsche Merkuur. Jan
zelf achtte zich met ‘wat dropplen van de zoete Hippokreen, de Goden afgebeen’,
zóó rijk, dat hij het weven als kostgewin allengs verwaarloosde en in Amsterdam,
waar hij omstreeks 1700 als weversbaas ging wonen en bij zijn hertrouw in 1709
nog als wever van beroep werd ingeschreven, welhaast ‘de stoffemakerij’, welke
haar bloeitijd had gehad, om de poëterij geheel vergat. Reeds vroeg maakte hij
gelegenheidsgedichten voor verjaar- en bruiloftsdagen, Nieuwejaarsgedichten en
-gezangen, beide vroom van zin, met een weerklank van den kersttoon zoowel in
de statige alexandrijnen van de eerste als in den losseren strophenvorm op een
‘stemme’ van de andere; waarschijnlijk zijn werk als factor van bovengenoemde
Wit-Angieren gedurende de jaren 1693-97. Uit al deze blaadjes ‘overal verstrooyt’,
‘bij alle Liefhebbers van de Dichtkunst zeer bemind en gepreezen’ begon in in 1707
op hun verzoek de amsterdamsche uitgever Corn. van Hoogenhuisen een boek
‘aan den dag te brengen’. Reeds het volgende jaar werd ‘op sterk verzoek des
Drukkers een 2e deel uitgegeven, waarin behalve ‘bruyloft- en verjaargedigten,
punt- en mengeldigten’ ook waren opgenomen ‘des Autheurs stigtelijke veerzen,
meerendeels op het lijden en sterven onzes Zaligmakers’ en ‘van alle kundige, die
dezelve geleezen hebben, eer zij nog in druk waren, met verwonderinge aangezien.’
En dat terwijl de Schrijver in de ‘Opdragt’ voor het 2e deel bekende: ‘Ik heb niet dan
mijn Moeders taal geleerd, 'k Ben in geen
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school als om te leeren opgetoogen, 'k Heb bij geleerde nog weetgierige verkeerd.’
In de eerste jaren na zijn tweede huwelijk, waardoor hij vermoedelijk van gunstiger
financieele uitzichten droomde, gaat het met het weversvak en met zijn lust daarin
al minder en zoekt v.G. bij de pers zijn kostwinning. In den zomer van 1711 zit hij
‘tot aan (zijn) ooren in 't schrijven’. Dat jaar gaf de amsterdamsche uitgever Jacobus
van Egmont (werkzaam van 1711-1722) ‘alwaer (van G.'s) verder uytkomende
werken voortaan sullen sijn te bekomen’ een derde deel van v.G.'s werken uit,
bevattende behalve ‘wat Bijstof om het werkje te vergrooten’ ‘alle desselfs
voornaamste Heldestoffen naast twee Jaaren tijd gemaakt’. Aan het eind volgde
een voortzetting van ‘alle gedichten, welke gediend hebben tot verciering van de
Antwerpse courant (in deel I en II begonnen) sedert 11 Juny 1706 tot 23 Sept. 1710’.
Naast de ernstige heldendichten in alexandrijnen stonden de boertige, de Harlequins
met de Rarekiek, ‘de krijgsververrichtingen uit de jaren 1709-10 vertoonende’,
waarvan no. 8 als ‘'t laatste spul’ werd aangekondigd, ‘daar heele troupen nuw met
de Rarekieken roepen’ (Evenwel komt de platboertige, kromsprekende Waal in 1714
twee keer en in 1720 één keer terug).
Van zijn letterkundigen arbeid vóór 1710 geeft v.G. dit overzicht:
....Ik zag, eer ik 't zelfs had gedagt,
Veel van mijn werken met den Druk in 't ligt gebragt;
Daernaer begon ik om den Drukker te gerijven
Tweemaal 's weeks versjes in de Antwerpse krant te schrijven,
Dog tweemael wierd, dewijl een aer een grover toon
Begon te slaen als ik, die zoetigheyd verboôn;
Toen wierd ik aangezogt tot Harlekiene maeken,
Dog korts daernaer alweer genooddwangd dit te staeken,
Vermits men anders niet als alderhande slag
Van Harlekienen schier in alle steden zag.
Toen dagt ik weeklijks een Merkuur in 't ligt te geeven;
Dit is tot digt bij 't jaar voor mij alleen gebleven,
Maar 't eerste jaar was nog ten vollen niet verbij
Of elk viel weer aan de Merkuuren-maekerij,
Soo dat het langs de straet weer grimmeld van Merkuuren;
Se meenen, loof ik, dat er goud uyt is te puuren;
Maar 'k vrees, 't niet boven kwik of koper weezen zal.
Zoo vertelt van G. in de ‘Voorreeden’, die hij plaatste vóór den eersten jaargang
van De Weekelijksche Amsterdamsche Merkuur, toen van Egmont dien gebundeld
uitgaf (eind 1711). 't Is een periodiek op rijm; de in houd is het ‘Voornaamste Nieuws
door heel Europa’. Onder het hoofd van verschillende landen wordt de krantenstof
over oorlog,vrede, actie handel verwerkt, soms gekruid, meestal aangelengd; verder
o

vult de praatgrage courantier de beide kolommen van 4 bladzijden 4 aan met wat
hem meldenswaardigs voorkomt in of buiten de stad of in eigen zijn en doen. In
September 1710 begonnen, werd de Merkuur voortgezet tot van G.'s dood. Het
blaadje werd druk gevent en gekocht (voor 2 duiten), kreeg meer dan één concurrent,
die het steeds vlug moest afleggen, en werd geregeld bij 52 nos door den uitgever
gebundeld. Wel verdriet het wekelijksch Merkuuren hem soms, vooral bij ‘felle
tegenstroomen’, als moeilijke huiselijke omstandigheden, lasterschriften, conflicten
met den uitgever. ‘Maar soolang ik leef houw ik het aan de hand’ zegt hij een jaar
nog vóór zijn
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dood. Bovendien bleek hem, dat hij, alleen van zijn pen willende leven, ‘wat meerder
als Merkuurder winst van nooden had’ (voor ieder No. betaalde de uitgever hem 3
gulden 10 stuiv.). Daarom zorgde hij dat door een herhaalde ‘Bekentmaking’ in zijn
blad zijn adres voor het leveren van familieverzen bekend bleef en klaagde
meermalen, dat de bestellingen niet werden afgehaald en betaald; daarom gaf hij
tusschen 1711 en 1714 nog een bundeltje met zangen en liederen en een paar
weerschriften uit en daarom ook ging hij, op aandringen van vrienden, waarvan een
hem met een wapen als titelvignet (Nov. 1711) en vele anderen met brandstof of
proviand blijken van waardeering schonken, ook voor het tooneel werken. Zijn eerste
kluchtspel, De Betoverde Geldkist, werd door het Schouwburgbestuur aangenomen
en daags na Pinksteren van 1712 vertoond. Door het goede onthaal aangemoedigd,
schreef hij een tweede, De Varke Markt. Dit viel echter zoo plat uit, dat het niet op
de planken werd toegelaten. Evenmin het vervolg ervan, De Osse Markt, ook nog
in 1712 verschenen, ‘hoe wel de aenstootlijkheyd is daer nu uytgenomen’, zoodat
de auteur van De Booter- Vis- en Koore Markt afzag. Ondanks of wel door dezen
tegenslag vonden beide Marktkluchten gretige lezers in zijn tijd, zooals uit de
herdrukken blijkt. Tot een herdruk bracht het slechts een enkel zijner overige
pennevruchten; de volgens van Egmont ‘alom behaagelijke poeesie’ was over het
geheel te actueel en te particulier van inhoud en te arm aan geest en gevoel, om
langer dan tijdelijk te behagen, al hanteert v.G. maat en rijm met zeker gemak, niet
zelden met zwier, wat vooral uitkomt in sommige bruiloftszangen van het 2e deel
en nog meer in zoetvloeiende minnezangen en stichtelijke liederen op bekende
voysen in De Haarlemmer Hout, bij zijn leven 4 maal herdrukt. Ook waar hij, die
verzekert (Merkuur, 6e deel), ‘dat ik noyt geen Pen versnij Tot Eereschenderij’,
schoon meermalen aangezocht, het zijn Borgerpligt acht, ‘godlooze lasterdigten op
gebreeken in de Amsterdammers’ zooals Het Leeven van de Hedendaagsche deftige
jeugd - ‘spoorelooze reeden van het Haagse orakel, die is in vijfentwintig jaar hier
niet geweest’ - en Het Leven van de Heedendaagse Vrouwen (1711) te weerleggen,
of zich te verweren tegen den naamloozen schrijver van De Poetenstrijd, dan spreekt
er in zijn anders breedsprakige alexandrijnen meer bezieling en kracht. Bij veel
kommer en verdriet - zijn tweede huwelijk was evenmin zonnig als het eerste; en
jicht, graveel en gezichtszwakte waren de plagen van den 50-jarige - verging hem
gaandeweg de dichtlust en ‘digtte hij nooyt als om schijven’, maar niet verloor hij
zijn goede luim. Kort vóór zijn dood plaatste hij in de Merkuur een zestal grafschriften
op zich zelf, waarvan het laatste (April 1721) luidt:
Hier rust een Brood poeet, die in zijn Levensdaagen Bijna behept was met schier
alle zoort van plaagen, Nu Rust hij, die op Aard heel weinig heeft gerust En staag
Merkuuren schreef gans zonder stof of lust Nu is hij vroolijk in de Elisceshe velden
En lagt om al degeen, die hem op Aard so kwelden.
Den 29en Januari 1722 overleed ‘Meester Jan’ die ‘noyt bij geen poëeten (wilde)
zijn geteld’ (1711) ten huize van een haarsnijder op de Rozengracht, waar hij na
den dood van zijn tweede vrouw een vrije kamer betrokken had. Verscheidene graf-,
rouw- en spotdichten luidden hem uit.
Van G. is twee keer getrouwd geweest: eerst met A n n a V a l c k e uit Zandvoort
(18 Maart 1691), die na veel sukkelens begin 1709 over-
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leed. ‘Naar 18 jaeren van droefheyd’ hertrouwde v.G. 6 Juni van hetzelfde jaar met
M a r i a K o n i n k van Amsterdam, oud 39 jaar. Deze ‘meest zimpel, heel Beroerd,
slaapziek en waterzugtig’ stierf in Juli 1716, hem een dochtertje van 5 jaar nalatende,
dat hij kon ‘bestellen’, doordat een oom van moederszijde in Rotterdam haar een
‘zoet kluytje’ had vermaakt. Bij zijn eerste vrouw had hij 4 zonen: Frans, de oudste
(geb.1692) kwam na veel rondzwerven in de Oost terecht, waar hij eerst kantoorwerk
deed en later een schoolmeesterambt kreeg; den jongsten (geb. 1707) stuurde de
vader op 12-jarigen leeftijd naar de West. Ofschoon zijn tweede zoowel als zijn
eerste huwelijk in de Nederd. Herv. Kerk is geregistreerd, doet een puntdicht (2e
deel der werken) vragen, of hij een tijdlang behoorde tot de Doopsgezinde Gemeente
van Amsterdam.
Naar tijdsorde kwam van v.G. uit: De werken van Jan van Gijsen, bestaande in
deszelfs Treuren Zeegenzangen, Lijk- en Nieuwejaarsgedichten, Ernst en Boertige.
Hieragter aan zijn gevoegd, op hetverzoek der Liefhebbers, des Autheurs Veersjes,
die gestaan hebben onder de Antwerpse Courant van den 11 Juny, tot den 14
December, 1706, 1e deel (Amst. 1707); hetzelfde, 2e deel. Bestaande in deszelfs
Stigtelijke Poëzy, Bruyloft- en Verjaargedigten, Punt- en Mengeldichten (en vervolg
der Veersjes in 1e deel van 14 December 1706 tot den 14 Mey 1707) (Amst. 1708);
hetzelfde, 3e deel. Bestaande in deszelfs Ernstige en Boertige Heldedichten etc.
(Amst. 1711); Bruylofts Tafelspel of 't Zamenspraak tusschen Apollo, Merkuur, Venus
en Pallas (Amst. 1708; ook opgenomen in bovengenoemd 3e deel); Goeden Tijd
(Amst. 1711), gevolgd op J a n d e R e g t ' s Den slechten tijd, welke beide
beschouwingen over 's lands toestand een anoniem lasterdicht uitlokten, dat v.G.
beantwoordde met: Afgeperste Wederlegging der Poëtenstrijd (Amst. 1711);
Wederlegging tegens het onlangs uytgekomen Leven van de hedendaagsche deftige
jeugt (Amst. 1711); Lof der Vrouwen of weederlegging tegens het Leven van de
hedendaagse vrouwen (Amst. 1711); De Betoverde geldkist. Kluchtspel (Amst.
1712); De Varke Markt. Klugtspel (Amst. 1712; 2e dr. 1712; 3e dr. 1713; 4e dr.
1727); De Osse Markt, of vervolg van de Varke Markt. Klugtspel (Anist. 1712; 2e
dr. 1713); 't Zaamenspraak tusschen de Hollandsche Maagd en de Vreede, over
de tegenwoordige toestand van zaaken (Amst. 1713); Alle zoorten van gedigten op
alle Hoogtijden en Feestdagen des jaars, mitsgaders op alle voorvallende
gelegentheden toepasselijk,
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zijn seer bekwaam om in alle schoolen van Nederland gebruikt te worden tot stigting
der jeugd (Amst. 1713); Devermaakelijke Haarlemmer Hout. Zijnde Beplant met
alderhanden Snakerijen, Minne- Klagten, Vrijages, Oorlogs- Deunen etc. Alle op de
Nieuwste en Aangenaamste Voysen die hedendaags gezongen worden (Amst.
1713; 3e dr. Opnieuws overzien en met verscheyde nieuwe Liederen vermeerdert
1715; 4e dr. 1719); De Vreeden op haar Zeegen(wagen) en Mars in een rolwagen.
Op den vreede met Spanjen en Nederland (Amst. 1714); Klaaglied. Neederland
bezogt met sterfte onder het Rundvee en Swaare Stormwinden, voorgevallen den
26en February en den 6en en 7en Maart in 't jaar 1714 (Amst. 1714); 't Zuur en Zoet
der Armoed (Amst. 1714); Het Houwelijk van Jorden en Baafje of de bedroogen
Konstverkoper. (Amst. 1714; 2e dr. 1715); Harlequin met de rarekiek. Van Barleduk
naar de Amsterdamse Kermis, vertoonende de toestand in Grootbrittannien (Amst.
o
1714, 4 blz. in 4 ); Bekeerde zingende Harlequin met de rarekiek van de
o
Amsterdamse Kermis, naar Groot- Brittannien (Amst. 1714, 4 blz. in 4 ); Gestadige
Ongestadigheyd des Weerelds, aangetoond in de dertienjarige veranderingen in
Europa voorgevallen (Amst. 1715); Weekelijkse Amsterdamsche Merkurius,
verhaalende op een Boertige Wijs 't voornaamste Nieuws door heel Europa (Amst.
1711-1722, 9½ jrg.); Des Waerelts Schijnschoon, Nageleyt en Uytgebreyt op zijn
50ste Verjaring, den 29 Mei 1718 (Amst. H. van Monnem 1718); Omzwervende
Harlequin met zijn Rarekiek, verhaalend het Koopen en Verkoopenvan de Actiëen,
o
zo in Hoorn als in andere plaatsen (Amst. 1720, 4 blz. in 4 ).
Aangezien van G., sinds 1711 met een wapen verrijkt, herhaaldelijk verzekert: ‘ik
schrijf nooyt aers als met mijn volle Naam en Wapen’ moet op zijn naam n i e t blijven
staan Het Vermaaklijk Buitenleven of de Zingende en Speelende Boerenvreugd.
Met fraaye zangkunst verrijkt (Amst. 1716).
Zijn portret is twee keer geschilderd: in 1712 door Jacob Folkema, die het volgende
jaar ook zijn vrouw naar 't leven teekende, en in 1713 krijgt hij van Melder zijn
‘Beeltenis met verven naar het leven’ tot een Nieuwjaarsgift. Alleen van
eerstgenoemd portret bestaat nog een gravure.
Zie: t e r G o u w , De Oude Tijd (1874), 205; Gulden Winckel (1915), 115-117;
Jaarboek van Amstelodamum (1919), 81-113, (1920), 59, 60, (1928), 191-194.
R. Zuidema
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H.
[Haan, Pieter de]
HAAN (Pieter d e ), zoon van P i e t e r en van E l i s a b e t h F e i t a m a , geb. te
Amsterdam 18 Juli 1757, overl. te Leiden 5 Jan. 1833. Na een opleiding in den
handel ontvangen te hebben, opende hij te Amsterdam een bankierskantoor. In
1806 werd hij benoemd tot hoofd der afd. Algemeene handelszaken aan het
ministerie van marine en koloniën. Daar dat ambt echter opgeheven werd, vestigde
hij zich in Maart 1809 te Leiden, waar hij in hetzelfde jaar een lakenfabriek kocht,
waarvan hij zelf het beheer op zich nam, tot hij dit in 1823 neerlegde om zich geheel
aan economische vraagstukken en de beoefening der lettteren te wijden. Belangrijke
verhandelin-
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gen over Indië, deels als bijdragen in Hermes of in Weegschaal, deels in boekvorm,
waaronder ook vertalingen, zagen van zijn hand het licht. De voornaamste van deze
zijn: Gedachten over den Chinahandel en den theehandel (Rotterd. 1824); Het
handelstelsel van Java met koophandel en scheepvaart en fabrykstaat van Nederland
in verband gebragt (Leiden 1825). Van belangrijke aanteekeningen en voorrede
voorzien, verscheen het uit het Engelsch vertaalde De indische archipel I-III (Haarl.
1823-25), naar Crawfurd (dl. I, kol. 651), History of the Indian Archipelago (1820).
In Hermes verscheen zijn vertaling van Raffles, Over de invoering van een verbeterd
stelsel van administra-
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tie (1828). Nog gaf hij uit Schetsen aangaande de landelijke administratie van Java
(Leiden 1829) en Koloniaal bezit en handel in verband gebragt met de afscheiding
van België (Leiden 1831). Zijn geschriften dragen den stempel der belangrijke
gebeurtenissen in die dagen: het verdrag met Engeland van 1824, de oprichting
der Ned. handelmaatschappij in 1824 en de belgische opstand in 1830. Hij toont
zich een warm voorstander van het oude koloniale stelsel der Compagnie met
zooveel mogelijk wering van vreemde kooplieden. Hij werd lid van de Mij. der nederl.
letterk.
Hij was gehuwd met W y n a B i e r e n s , die hem zes zoons en een dochter
schonk.
Zie: Alg. Konst- en letterb. II, 178 (1833); B r i n k m a n , Naamlijst der boek-, plaaten kaartwerken.... enz., 1833-1849 (Amst. 1858); S i e g e n b e e k , Handelingen der
jaarl. vergaderingen v.d. Mij van ned. letterk. te Leiden (1833).
Bartelds

[Haarlem, Jan van]
HAARLEM (Jan v a n ), kartuizer, 15e eeuw. Hij was geprofest monnik van het
kartuizerklooster bij Antwerpen, waar hij de ambten van vicarius en van procurator
heeft bekleed. Ook heeft hij verblijf gehouden bij Brugge, waar hij in het Sint
Annaklooster der kartuizerinnen de functie van subvicarius heeft gehad. Hij is de
auteur van een geschrift, getiteld Passio dominica. In het Staatsarchief te Antwerpen
bewaart men een hs: Passio dominica, ab ipso D. Joanne Harlemio conscripta. Dit
hs. dateert, naar het schrift te oordeelen, uit de tweede helft der 15de eeuw. Het
telt 47 papieren bladen van het formaat 21,5 x 29,5 cM., die gedeeltelijk zijn
beschreven. Op de binnenzijde van den omslag staan eenige bijzonderheden over
den auteur opgeteekend door een hand uit het begin der 16e eeuw. Deze Passio
dominica is waarschijnlijk het tractaat over de passie, geschreven door een vicarius
van Sint Anna, waarover C.G.N. d e V o o y s spreekt op blz. 54 van Middelned.
Legenden en Exempe'en (Gron. 1926).
Zie: Revue des Bibl. et Archives de Belgique III, fasc. 6: J. V a n n é r u s , Le Dépot
des Archives de l' Etat à Anvers.
Scholtens

[Haarlem, Nicolaas Gerritsz. van]
HAARLEM (Nicolaas Gerritsz. v a n ), kartuizer, overl. te Antwerpen 7 Maart 1473.
Hij was geprofest monnik van het kartuizerklooster te Antwerpen. Toen in 1458 aan
Johannes Vos (zie art.), prior van de chartreuse Nieuwlicht buiten Utrecht, wegens
ouderdom en ziekte ontslag uit zijn ambt werd verleend, riep men Nicolaas van H.
naar Utrecht om dit huis te besturen. Na het generaal kapittel der orde in 1460 is
hij weder van dit prioraat ontheven. Hij werd opgevolgd door Jacobus Backer (dl.
VII, kol. 67). Van 1468 tot zijn dood is hij vervolgens prior geweest van het huis
zijner professie en tevens, als convisitator, medebestuurder der nederduitsche
ordesprovincie. Het generaal kapittel der Grande Chartreuse van 1473 meldde als
volgt zijn overlijden: ‘Obiit D. Nicolaus de Harlem, prior ds Antverpiae, convisitator
provinciae Picardiae remotioris, qui alias fuit prior ds prope Trajectum et longo
tempore direxit negotia capituli generalis et Domus Cartusiae’. Tijdens zijn prioraat
aldaar bloeide in Nieuwlicht de kunst van het afschrijven en verluchten van boeken.
Zie: Archief v.d. Geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht, dl. 53 (1929), 330-331.
Scholtens

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 8

[Habets, Joannes Josephus]
HABETS (Joannes Josephus), geb. te Oirsbeek 27 Nov. 1829, overl. te Maastricht
22 Juni 1893, sproot uit een familie, die tal van geleerde en verdienstelijke mannen
heeft voortgebracht. Hij
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studeerde in 1843 de humaniora te Rolduc, werd in 1856 (8 Maart) te Roermond
priester gewijd, was tot 1878 achtereenvolgens kapelaan te Hunsel, Bunde en Berg
en ter Blijt, werd in Oct. 1878 pastoor van Oud-Vroenhoven en 1 Nov. 1881 tot
eersten Rijks-archivaris in Limburg benoemd, welk ambt hij bekleedde tot aan zijn
dood. 14 Juni 1880 was hij lid geworden van de Koninklijke academie van
wetenschappen in Nederland; ook was hij eerelid der Koninklijke vlaamsche
academie in België, en voorzitter van het Genootschap van geschied- en
oudheidkunde in Limburg. Zeer talrijk zijn zijn geschriften op geschied- en
oudheidkundig gebied, verschenen in de Publ. de la soc. hist. et arch. dans le duché
de Limbourg, den Maasgouw, Verslagen en mededeelingen der Koninklijke akademie
van wetenschappen, afdeeling letterkunde, enz., alsook in boekvorm afzonderlijk
door hem uitgegeven. Wij noemen slechts: De geschiedenis van het bisdom
o

Roermond, 3 deelen in 8 (Roermond, J.J. Romen, verschenen in 1875, 1891 en
1892). Het vierde deel, dat de dood hem verhinderde af te maken, is thans in
bewerking bij Dr. W. G o o s s e n s , rijksarchivaris in Limburg; Jan van Weert,
generaal der Beiersche en keizerlijke kavallerie en Jan van der Croon, gouverneur
o
van Praag en onderkoning van Bohemen (Roermond, J.J. Romen 1862, 8 ); De
archieven van het kapittel der hoogadellijke rijksabdij Thorn, 1ste deel ('s
o
Gravenhage, Algemeene Landsdrukkerij 1889, 8 ); het tweede deel hiervan werd
door den Rijksarchivaris in Limburg, wijlen A.J.A. Flament, afgewerkt en in 1899 bij
dezelfde drukkerij uitgegeven; De studiebeurzen in Nederlandsch Limburg (Venlo,
o
H.H. Uyttenbroek 1881, 8 ); De Leenen van Valkenburg (Lb.), verschenen in de
Publ. de la soc. hist. et arch. dans le duché de Limbourg (1884), 153-440, (1885),
3-394.
Zie: A.J.A. Flament, In memoriam Joannes Josephus Habets, Rijksarchivaris in
Limburg in Publ. de la soc. hist. et arch. dans le duché de Limbourg (1893), 5-10,
waar zijn voornaamste geschriften, verschenen buiten dit tijdschrift en den
Maasgouw, op blz. 11-14 staan opgeteekend; zie ook de algemeene tafels op de
‘Publications’ I-XL, blz. 45-56; A. Welters, Gedenkwaardige Limburgers: Jozef Habets
in de Nedermaas (Aug. 1924), 10-12, waar zijn portret en grafmonument staan
afgebeeld; zijn bidprentje.
Verzijl

[Habets, Joannes Wilhelmus]
HABETS (Joannes Wilhelmus), geb. t e Oirsbeek bij Sittard 2 Mei 1801, overl. te
Luik 29 Dec. 1876, zoon van J a n J o s e p h en M a r i a G e r t r u d i s B e u g e l s ,
studeerde de eerste beginselen van het Latijn bij den kantonrechter Werner Wolff
te Sittard en daarna in 1816 bij zijn oom Herman Jòseph Beugels, pastoor-deken
van Helmond. In 1818 vertrok hij naar het seminarie te Luik en verwierf aldaar onder
negentig medeleerlingen de eerste plaats; hij werd door den president van genoemd
seminarie om zijn begaafdheid tot repetitor der minder gevorderde studenten
benoemd. 17 Aug. 1824 werd hij te Mechelen tot priester gewijd en spoedig daarna
tot kapelaan der luiksche parochiekerk van St. Bartholomeus benoemd. In 1835
pastoor der parochiekerk Ste Croix geworden, bestuurde hij deze tot 1855, toen hij
zijn ontslag nam, om zich voortaan zonder nevenzorgen te kunnen wijden aan een
reeds lang ondernomen inrichting van christelijke naastenliefde en wel de religieuze
kloosterorde der dochters van het H. Kruis, welke spoedig tot bloei kwam en zich
uitbreidde niet alleen in België maar ook in Duitschland, Engeland en zelfs in
engelsch Indië.
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In 1855 werd Habets tot eere-kanunnik van het domkapittel benoemd.
Zijn portret is afgebeeld in Volksalm. v. Ned. kath. 1889.
Zie: Précis historiques XXVI, 127; H.J. A l l a r d , De kanunnik Jan Willem Habets
en zijne stichting (1801-1876) in den Almanak van Alberdingk Thijm (1888) met
portret; J o s . H a b e t s , Geschiedenis van het tegenwoordige bisdom Roermond
(voortgezet door W. G o o s s e n s ) IV, 209-210; T h e o p h i l e d e V i l l e , Histoire
de la mère Marie Thérèse fondatrice de la congregation des filles de la Croix (Luik
o

1886 in 8 ).
Verzijl

[Habets, Mathias]
HABETS (Mathias), geb. te Hulsberg of Maastricht, overl. te Maastricht 12 Febr.
1763, zoon van P e t r u s H. en van K a t h a r i n a J a n s s e n , werd 4 April 1716
door het kapittel van St. Servaas tot beneficiant van het altaar van O.L.V. benoemd;
12 Maart 1718 werd hij te Roermond subdiaken en in 1720 priester gewijd. Hij
stichtte bij testament van 26 Oct. en van 12 Nov. 1761 twee studiebeurzen, ieder
van 200 gulden, de eerste voor de nakomelingen zijner broeders H e n d r i k e n
W i l l e m , de andere ten voordeele der nakomelingschap zijner zusters C a t h a r i n a
en M a r g a r e t h a H a b e t s . De eerste werd 7 Maart 1883, de tweede 24 Juni
1805 hersteld.
Zie: J o s . H a b e t s , Geschiedenis van het bisdom Roermond III, 609-10.
Verzijl

[Haeffacker, Egidius]
HAEFFACKER (Egidius, Gillis, Jillis), H a f a k e r i u s , priester, licentiaat in de
theologie, geb. te Vreeswijk en waarschijnlijk aldaar overl. begin 1623. Hij studeerde
tot 1618 te Keulen in het hollandsch college onder de meesters Leon. van der Meer
(Marius) en Alard van der Wielen. Het was toen de tijd der hevige geschillen tusschen
Gomarus en Arminius. Ter verkrijging van den graad van licentiaat bewerkte hij op
aandrang zijner oversten een proefschrift over die geschillen. Het werd uitgegeven
onder pseudoniem S a l . T h e o d o t u s en verscheen nog hetzelfde jaar in een
verbeterde en vermeerderde uitgave: Enotikon dissecti Belgii in quo historica relatio
originis et progressus eorum dissidiorum continetur, quae in Foederatis Belgii
Provinciis Remonstrantes et Contra- Remonstrantes per annos aliquot exagitarunt;
itemnque post status controversiarum explicationem vera inquiritur ratio dissensiones
istas componendi et solidam in religionis negotio concordiam inveniendi. Per
S a l o m o n T h e o d o t u m , apud Ubios S.S. Th. Studiosum, 312 blz., gedrukt bij
Wendelinus Junghen te Ursel in Wetterau (1618). De titel van de 2e uitgave is een
weinig gewijzigd: Enotikon sive Pacificatorium dissecti Belgii in quo post historicam
relationem originis et progressus eorumn dissidiorum quae in Federatis Belgii
Provinciis Remonstrantes et Contra-remonstrantes per annos aliquot exagitarunt,
vera requiritur ratio dissensiones istas componendi et solidam in Religionis negotio
concordiam inveniendi. Per Salomonem Theodotumn - Editio secunda ab ipso
authore aucta et emendata.
In een exemplaar, 1896 in het bezit van jhr. Mr. W. de Jonge te Utrecht, was
bijgeschreven door den studiegenoot van Gillis H., Joh. Stalenus pastoor te Rees:
‘Nomen confictum studio: alioquin nomen fuit Aegydius Hafackerus. In de tweede
uitg. betitelt hij zich niet meer als student. Hij was bevorderd tot professor aan het
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hollandsch college, doch was reeds 1619 in de hollandsche missie werkzaam. Ook
V a l . A n d r e a s , Bibl. Belg. en S w e e r t i u s vermelden Aeg. Alfackerius als
schrijver van Enotikon zonder van zijn pseudoniem te gewagen.
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Einde 1619 was hij werkzaam als pastoor-missionaris te IJsselstein, Benschop,
Polsbroek, en Capelle. Hij besteedde zijn vrijen tijd om een werkje ter perse te
leggen, een verzameling van 213 gezangen, enkele in het Latijn, doch met een
vertaling erbij, in gelijke versmaat; boven de eerste strophe der liedekens is de wijze
in notenschrift aangegeven: sommige zijn met vier of zes stemmen in muziek gesteld:
Het Paradijs der Geestelycke ende Kerkelycke Lofsangen op de principaelste
feestdaghen des gheheelen jaers, gheplant door S a l o m o n T h e o d o t u m
licenciaet in de Godtheid ('s Hertogenbosch, Jan Janz. Scheffer 1621);
S c h e u r l e e r , Nederl. Liedboeken (1912), blz. 42-43 vermeldt verscheiden drukken,
nml. een 2en druk te 's Hertogenbosch 1627, antwerpsche drukken van 1632, 1638,
1646, 1648, 1653, amsterdamsche van 1679 en zonder jaar. Het werkje maakte
opgang. Zie over dit werk nog: Dietsche Warande (1896), 201-214.
In het voorjaar 1622 had de schout van IJsselstein pastoor Haefacker op het
kasteel gevangen doen zetten. Om zijn ‘paapsche stoutigheden’ werd hij uit de
baronie van IJselstein gebannen. Waarschijnlijk vond hij een schuilplaats in zijn
geboortedorp Vreeswijk. Hij overleed reeds in het voorjaar 1623; de juiste datum
en plaats zijn niet bekend. Uit een verordering van het hoofd der Missie, 1622,
Batavia sacra II, 88, blijkt, dat Aeg. H. ook kanunnik van Deventer was.
Zie: F o p p e n s , Bibl. Belg., 25; Bat. Sacra II, 155; Hist. ep. Ultraj., 192; Taxandria
XV, 229; Hist. episc. Daventr., 34; Archief aartsb. Utrecht X, 196, XIV, 362, XX, 361,
XXIII, 239-241.
Fruytier

[Haeffacker, Thomas]
HAEFFACKER (Thomas), H a e f a k k e r , priester, licentiaat in de theologie, zoon
van Otto, geb. te Vreeswijk einde zestiende eeuw, overleed 25 April 1636 te Utrecht.
Hij voltooide zijn hoogere studie aan de universiteit te Keulen in het hollandsch
seminarie den Heuvel. Hij was als pastoor werkzaam te Montfoort tot 26 Nov. 1618,
toen hij door de vervolging der Calvinisten werd verdreven (Arch. aartsb. Utr. V,
405).
Hij werkte nog eenigen tijd met vrucht te Nieuwkoop, doch was volgens het verslag
der missie van 1622 te Utrecht gevestigd. 1634 werd hij pastoor; twee jaren later
stierf hij aan de pest.
Zie: Batavia Sacra II, 223; Archief aartsb. Utrecht V, 405, XX, 359, 361, XXIII,
239; Dietsche Warande 1896, 202.
Fruytier

[Haeften, Barthold de Cocq van (1)]
HAEFTEN (Barthold d e C o c q v a n ) (1), geb. 19 Sept. 1692, overl. te Nijmegen
10 Dec. 1772, zoon van R e i n i e r v a n H a e f t e n , heer van Ophemert en
Zennewijnen, en van A d r i a n a M a r i a d e C o c q van Delwijnen, vrouwe van
Delwijnen en Wadenoyen, werd 25 Sept. 1714 geadmitteerd in de Ridderschap von
Nijmegen, was dijkgraaf van de Bommelerwaard, ambtmran van Bommel, Tieleren Bommilerwaarden 1747-66, gecommitteerde ter generaliteit, heer van Wadenoyen
(daarmee beleend in 1725), Ophimert, Zennewijnen en Delwijnon (met deze
heerlijkheden beleend in 1747). Hij was 19 Sept. 1719 gehuwd met M a r g r i e t
v a n L i j n d e n (geb. in 1699, overl. 20 Juli 1761, begraven te Ophemert), dochter
van Dirik Wolter, heer van Hemmen en Blitterswijck (vgl. dl. VII. kol. 806), waarvan
o.a.: Jan Walraven (die volgt); H e n r i e t t a M a r g r i e t (overl. in 1785, huwde in
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1750 Karel Lodewijk de Pagniet tot Karmenstein, heer van Yzendoorn, daarmee
beleend 1774, en burgemeester van Tiel); M a r g r i e t R e i n i e r a (geb. 22 Juli
1726, overl. op de Kemmenade, 8 Sept. 1797, huwde te Zutphen 22 Juli 1764 Evert
Ludolf van Heeckeren, heer van Wa-
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liën en de Kemmenade, geb. 22 Juli 1734, overl. te Zutphen 23 Juni 1804, ritmeester
bij de gardes, later burgemeester van Doesburg en Zutphen en gedeputeerde van
de Graafschap); Reinier (die volgt); C h a r l o t t a J a c o b a (geb. 10 April 1732,
overl. 18 Dec. 1784, begraven te Brummen, huwde te Nijmegen 21 Dec. 1759
Alexander Schimmelpenninck van der Oye, heer van Voorstonden en Watergou,
geb. te Ruurlo 2 Aug. 1727, overl. 8 Oct. 1794, kolonel van de infanterie,
commandeur van Zutphen, later ambtsjonker van Nijkerk).
Zie: 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 het Kwartier
van Nijmegen, 359; M.J. J a n s s e n , Geschiedkundige aanteekeningen over de
Heeren van Meerlo (Lb.) in Publ. de la soc. hist. et arch. dans le Limbourg (1912),
255.
Verzijl

[Haeften, Barthold baron de Cocq van (2)]
HAEFTEN (Barthold baron d e C o c q v a n ) (2), geb. te Arnhem 19 Jan. 1755,
overl. te Blitterswijck 22 Oct. 1808, begr. te Ophemert 27 Oct. d.a.v., zoon van Jan
Walraven (die volgt) en A n n a U r s u l a v a n L i j n d e n , was majoor van de
cavalerie, en kolonel van de garde de corps van den Prins van Oranje-Nassau, heer
van Blitterswijck en Wanssum, werd op het kasteel van Blitterswijck 4 Sept. 1788
als heer ingehuldigd, aan welk kasteel hij in 1789 meerdere veranderingen en
verfraaiingen liet aanbrengen. Hij kocht 25 Juni 1806 te Aken het opgeheven klooster
en kerk der Augustinessen te Oostrum. De gebouwen hiervan liet hij gedeeltelijk
sloopen en het nog bruikbare materiaal naar Blitterswijck voeren om bij de groote
verbouwingen van het kasteel te dienen. Hij huwde te Amsterdam in Sept. 1787
C a r o l i n a J u s t i n a H u y d e c o p e r (geb. 22 Mei 1765, overl. te 's Gravenhage
23 Mei 1788) en hertrouwde te Nijmegen 29 Maart 1790 A r n o l d i n a
M a r g a r e t h a barones M a c k a y (geb. te Tiel 13 Nov. 1771, overl. te Blitterswijck
3 April 1849 als vrouwe van Blitterswijck, Wanssum en Meerlo). Uit het tweede
huwelijk de volgende dochters: A n n a U r s u l a M a r g a r e t h a (geb. te 's
Gravenhage 26 Dec. 1790, overl. te Meerlo 5 Mei 1877, begr. te Blitterswijck op het
Protestantsche kerkhof); U r s u l i n a P h i l i p p i n a (geb. te 's Gravenhage 10 Mei
1794, overl. te Blitterswijck 18 April 1881, huwde te Meerlo 22 Dec. 1819 Georg
Hendrik Sigismund Ferdinand vrijheer van Hamelberg, geb. te Celle 3 Aug. 1797,
overl. te Heidefeld onder Bocholtz 1 Maart 1870, luitenant bij het 8e regiment
koninklijke pruisische huzaren in garnizoen te Bonn, later koninklijk landraad te
Borkum); M a r g a r e t h a B a r t h o l d a (geb. te Nijmegen 5 Juni 1802, overl. te
Blitterswijck 25 Aug. 1850, vrouwe van Blitterswijck en Wanssum); C o n s t a n t i a
L o u i s a A r n o l d i n a (geb. te Nijmegen 5 Juni 1802, overl. te Haarlem 11 Febr.
1857, huwde te Meerlo 30 Juni 1846 Anna Alexander baron Quarles de Quarles,
geb. te Cleef 4 Oct. 1806, overl. te Zeist 21 April 1887, oud-officier van het
nederlandsche leger, welke na den dood zijner schoonmoeder eenige jaren het
kasteel Blitterswijck bewoonde); H e n r i e t t a M a r g a r e t h a V i c t o r i a C e n i a
(geb. te Cleef in Dec. 1805, overl. te Blitterswijck 25 Oct. 1820). Bij koninklijk besluit
van 17 Oct. 1822 no. 11 werd aan de weduwe Arnoldina Margaretha Mackay en
haar nog in leven zijnde vier dochters voormeld de titel van barones verleend.
Zie: 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 het Kwartier
van Nijmegen, 389; M.J. J a n s s e n Geschiedkundige aanteekeningen over de
Heeren van Meerlo (Lb.) in Publ. de la soc. hist. et arch. dans le Limbourg (1912),
256-259.
Verzijl
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[Haeften, Jan Walraven de Cocq van]
HAEFTEN (Jan Walraven d e C o c q v a n , overl. op Wadenoyen 1783, zoon van
Barthold (1) en M a r g r i e t v a n L i j n d e n , werd 23 April 1745 in de ridderschap
van Nijmegen geadmitteerd, was dijkgraaf van Tielerwaard, ambtman van Bommel,
Tieler- en Bommelerwaarden, gecommit teerde ter generaliteit, heer van Wade
noyen en Delwijnen, waarmede hij in 1773 werd beleend. Hij was te Arnhem 13
Maart 1750 gehuwd met A n n a U r s u l i n a v a n L i j n d e n (geb. 1 Sept. 1728,
overl. 1755), dochter van Frans Godert, heer van Hemmen en Blitterswijck (vgl. dl.
VII, kol. 808) en hertrouwde J o h a n n a C h r i s t i n a A g n e s v a n D e l e n ,
vrouwe van Groot Kunckel (overl. 4 April 1767, oud 28 jaar). Uit het eerste huwelijk
o.a. een zoon Barthold (2) (zie eigen artikel).
Zie: 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 het Kwartier
van Nijmegen, 389; M.J. J a n s s e n , Geschiedkundige aanteekeningen over de
Heeren van Meerlo (Lb.) in Publ. de la soc. hist. et arch. dans le Limbourg (1912),
256.
Verzijl

[Haeften, Reinier de Cocq van]
HAEFTEN (Reinier d e C o c q v a n ), geb. in 1729, overl. 1 Maart 1800, zoon van
Barthold (1) en M a r g r i e t v a n L i j n d e n was heer van Ophemert en
Zennewijnen, beleend 1774, geadmitteerd in de Ridderschap van Nijmegen 16 Oct.
1751, was ambtman van Bommel, Tieleren Bommelerwaarden, envoyé in Zweden
en Portugal, ambassadeur in Turkije, envoyé bij den Keizer, in bataalschen dienst.
Hij was te Marseille in 1778 gehuwd met J e a n n e C e n i e K i c k , welke 31 Dec.
1799 te Weenen overleed, oud 41 jaar. Uit dit huwelijk vier dochters, welke 17 Oct.
1822 bevoegd verklaard werden tot hiet voeren van den titel van barones en allen
ongehuwd overleden o.a. M a r g a r e t h a A n n a (vrouwe van Ophemert,
Zennewijnen en Meerlo, geb. te Constantinopel in 1782, overl. te Blitterswijck 12
Febr. 1844, kocht bij akte van 3 Oct. 1834 voor Johan Romuald Clercx, openbaar
notaris, resideerende te Maasbree, de Meerlosche goederen van Edmond graaf
van Hatzfeldt).
Zie: 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 het Kwartier
van Nijmegen, 398; M.J. J a n s s e n , Geschiedkundige aanteekeningen over de
Heeren van Meerlo (Lb.) in Publ. de la soc. hist. et arch. dans le Limbourg (1912),
255-256; de verkoopakte der meerlosche goederen ald., 273-281.
Verzijl

[Haen, geslacht de]
HAEN (geslacht d e ). Van dit roermondsche regeeringsgeslacht vermelden wij:
A r n o l d u s d e H., raad der stad Roermond, lid en meester van de broederschap
van het H. Sacrament in de kapittelkerk te Roermond (overl. 22 Juni 1654, huwde
met C a t h a r i n a M a r o y e n ). Zijn zoon J o h a n B a p t i s t , lid derzelfde
broederschap sedert 1656, eveneens der O.L. Vr. Broederschap op ter Poorten,
was schepen van Roermond 1648-62, regeerend burgemeester 1660; commissaris
der stad, om toezicht te houden bij het maken der straten en den dijk aan de
Muurkenspoort, aangesteld 2 Maart en 14 Sept. 1656, werd 10 Oct. naar den
algemeenen landdag afgevaardigd, ook was hij provisor der armen, welk ambt hij
bekleedde tot zijn dood den 10. Juli 1662; hij huwde met C a t h a r i n a C r e y a r t s ,
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dochter van M a t h i a s , burgemeester van Roermond en van M a r i a v a n
L e e u w e n . Zijn zoon H e n r i c u s A n t o n i u s (geb. te Straelen 29 Mei 1642,
overl. te Roermond 9 Sept. 1707) was lid der H. Sacramentsbroederschap sedert
12 Juni 1673, meester ervan 1675 en 1687, eveneens lid der O.L. Vr. Broederschap
op ter Poorten, raad
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van het souvereine hof 1674-1707, heer van Ingenraedt te Pont bij Gelder, huwde
voor de eerste maal 3 Mei 1679 G e r t r u d i s D o r o t h e a v a n D u l c k e n (overl.
te Roermond 4 Oct. 1696, dochter van G o s w i n u s , syndicus der staten en van
D o r o t h e a d e J o n g e ) en vervolgens 20 Dec. 1703 met M a r i a W i l h e l m i n a
B o r d e l s (overl. te Roermond 23 Jan. 1737). Zijn zonen uit het eerste huwelijk
waren: M a t t h i a s J a c o b u s (geb. te Roermond 20 Sept. 1686, ald. overl. 10
Maart 1739), was schepen van Roermond 1719 en 1726, lid der H.
Sacramentsbroederschap 1719, eveneens lid der O.L. Vr. Broederschap op ter
Poorten, werd 12 Sept. 1720 met den schepen Andreas Gerardus van Laer tot
provisor der roermondsche beurzen benoemd, als zoodanig 15 Apr. 1723 vervangen
door Louis de Provens; was 11 Jan. 1721 een der drie candidaten voor den
burgemeesterszetel, raad van het souvereine hof 1723-1725; huwde te 's
Gravenhage in 1734 met C a t h a r i n a M a r i a v a n C a m p e n (overl. te
Roermond 30 Oct. 1762); J o a n n e s F r a n c i s c u s , schepen van Roermond
1724-1737, deed den eed als zoodanig 30 Juni 1723, 7 Oct. 1723 werd hij tot provisor
van het arme weeshuis benoemd; was 13 Jan. 1729 en 10 Jan. 1732 een der drie
candidaten voor den burgemeesterszetel, regeerend burgemeester 1733 en 1734;
A r n o l d u s H y a c i n t h u s J.U. Lic. werd 30 April 1711 kanunnik te Roermond
ter vervanging van Robert Nicolaus van Elsrack, 30 Juni 1726 werd hij lid van de
H. Sacramentsbroederschap, vertrok 13 Oct. 1726 als pelgrim naar Rome, overl.
17 Maart 1740; had 27 April 1714 zijn testament gemaakt, dat 27 Sept. 1740 in
tegenwoordigheid van den officiaal Jan Mathijs Schreurs, het domkapittel, de
bloedverwanten en de gedelegeerde schepenen der stad geopend werd.
Zie: A.F. v a n Beurden, De handelingen van den Magistraat der stad Roermond
(1596-1696) in Limburg's Jaarboek (1903), 113, 115, 121, 125, 126, 133, 135, 143;
d e z . vervolg (1715-1762) in Limburg's Jaarboek (1905), 247, 249, 259-260; (1906),
195, 199; d e z ., Lijst der kanseliers en raden van het souvereine hof en der
burgemeesters en schepenen van Roermond onder Oostenrijksch bestuur
(1715-1794) in hetzelfde (1914), 118-119, 126; d e z ., De loffelicke Broederschap
van het Heyligh Sacrament in de St. Christoffel Kathedraal te Roermond in hetzelfde
(1922), 113-114, 116; J o s . H a b e t s , Geschiedenis van het tegenwoordige bisdom
Roermond III, 109; E m . J a n s s e n , Register van de O.L. Vrouwe Broederschap
op ter Poorten in Limburg's Jaarboek (1928), 9-11.
Verzijl

[Haer, Bonifacius van der]
HAER (Bonifacius v a n d e r ), geb. te Leeuwarden 13 Jan. 1778, overl. aldaar 1
Nov. 1827, was de oudste zoon van H e n d r i k v.d. H. en A n n e C h a r l o t t e
D i d i e r d e B o n c o u r . Hij werd 24 Maart 1797 als student in de rechten aan de
hoogeschool te Franeker ingeschreven, maar is niet gepromoveerd. Hij werd in
1801 griffier van het departementale gerechtshof van Friesland en in 1811 griffier
van de rechtbank van eersten aanleg te Leeuwarden. Uit deze nam hij nog in
hetzelfde jaar, omdat van hoogerhand druk op de rechters werd uitgeoefend, en
zaken aan hare berechting willekeurig werden onttrokken, ontslag.
De Souvereine Vorst benoemde hem 13 Dec. 1813 tot commissaris-generaal in
het departement Friesland en hij beheerde die provincie met een ambtgenoot tot
de komst van den gouverneur, die 20 Apr. 1814 den dienst van hen overnam.
Bij souverein besluit van 29 Aug. 1814 werd
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hij voor de eigenerfden der grietenij Haskerland tot lid der provinciale Staten van
Friesland, en op 12 Oct. d.a.v. tot lid van Gedeputeerde Staten benoemd.
Hij was een zeer invloedrijk lid van dat college, en werd bij zijne aftreding om de
3 jaren niet alleen telkens in Haskerland herkozen, maar bovendien telkens in
Gaasterland; op 1 Juni 1827, toen de verkiezing in districten plaats had, werd hij in
Heerenveen en in Dronrijp gekozen. Hij nam steeds voor Haskerland, in 1827 voor
Heerenveen zitting.
Hij huwde 1 Nov. 1808 B a r b a r a J e t s k e A n n a K n o c k , geb. 30 Nov. 1781,
overl. 9 Apr. 1853, bij wie hij een zoon had.
Ramaer

[Haer, Mr. Bonifacius Hendrik van der]
HAER (Mr. Bonifacius Hendrik v a n d e r ), geb. te Leeuwarden 23 Apr. 1810, overl.
aldaar 23 Maart 1860, was de zoon van Daniel Bonifacius v.d. H. (die volgt) en M.B.
d e S i t t e r . Hij werd als student aan de hoogeschool te Groningen ingeschreven
15 Aug. 1828 en promoveerde aldaar in de rechten 19 Oct. 1833 op een dissertatie
getiteld De jure praecedentiae inter gentes. Hij trok in 1830 uit met de groningsche
jagers.
Hij werd in 1834 secretaris van Dantumadeel, maar nam spoedig als zoodanig
ontslag, werd vervolgens advokaat te Zuidbroek en later te Leeuwarden en in 1849
grietman van West-Dongeradeel. Hij ging toen te Ternaard wonen.
Op 17 Sept. 1850 werd hij in het kiesdistrict Dokkum gekozen tot lid der provinciale
Staten van Friesland en zijn medeleden kozen hem 27 Nov. 1852 met ingang van
1 Jan. 1853 tot lid van Gedeputeerde Staten. Hij bleef dit tot zijn overlijden.
Hij huwde 20 Juni 1835 jkvr. A n n a G e r h a r d i n a L e w e v a n N i j e n s t e i n ,
geb. 14 Mei 1813, overl. 14 Sept. 1863, bij wie hij 2 zonen had.
Ramaer

[Haer, Daniël Bonifacius van der]
HAER (Daniël Bonifacius v a n d e r ), geb. te Leeuwarden 10 Jan. 1781, overl.
aldaar 27 Sept. 1831, was de tweede zoon van H e n d r i k v.d. H. en A.C. D i d i e r
d e B o n c o u r . Hij werd in 1807 secretaris van de grieterij Wonseradeel en ging
te Arum wonen. Onder het fransche bewind nam hij geen betrekking aan, maar in
1816 werd hij weder secretaris van Wonseradeel. Op 17 Maart 1818 werd hij
benoemd tot griffier der Staten van Friesland, hij bleef dit tot zijn overlijden. Hij
huwde 23 Dec. 1807 M a r i a B a r t a d e S i t t e r , geb. 27 Juli 1780, overl. 27 Apr.
1841, bij wie hij 2 zonen had.
Ramaer

[Haer, Hendrik Bonifacius van der]
HAER (Hendrik Bonifacius v a n d e r ), geb. te Leeuwarden 7 Juni 1812, overl. te
's Gravenhage 24 Dec. 1852, was de zoon van Bonifacius van der Haer (zie boven)
en B.J.A. K n o c k . Hij werd reeds jong ambtenaar op het stadhuis te Leeuwarden
en in Maart 1839 benoemd tot grietman van Oost-Stellingwerf. In Juni 1841
verwisselde hij dit ambt met dat van grietman van Barradeel. Hij ging toen te
Pietersbierum wonen.
Op 1 Juni 1849 werd hij door de eigenerfden van het district gekozen tot lid van
de Provinciale Staten van Friesland. Na invoering der kieswet werd hij op 3 Sept.
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1850 in het district Franeker opnieuw als zoodanig gekozen. Zijn medeleden kozen
hem 27 d.a.v. tot lid van Gedeputeerde Staten. Hij verkreeg toen ontslag als grietman.
Hij huwde 16 Maart 1836 E l i s a C h r i s t i n a v a n B o e l e n s , geb. 20 Apr.
1817, overl. 27 Maart 1868, bij wie hij een zoon had.
Ramaer

[Haer van campens nieuwland, Mr. Daniël Bonifacius van der]
HAER VAN CAMPENS NIEUWLAND (Mr. Daniël Bonifacius v a n d e r ), geb. te
Workum in Maart 1756, overl. te Koudum 4 Sept. 1823,
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was de zoon van J a n W i l l e m v.d. H a e r en N i c a s i a d e J o n g e . Hij werd
in 1784 burgemeester van Workum en in 1785 volmacht vanwege die stad in de
Staten van Friesland. Ook was hij eenige jaren afgevaardigde dier provincie in de
Staten-Generaal. Hij werd in 1795 als Oranjegezinde van zijn posten ontzet en is
ambteloos gebleven totdat hij bij souverein besluit van 2 Oct. 1814 tot lid der
provinciale Staten van Friesland voor de eigenerfden van Hemelumer Oldefaard,
en bij koninklijk besluit van 29 Juni 1816 tot grietman van die grietenij benoemd
werd.
Beide betrekkingen behield hij tot zijn overlijden. De heerlijkheid Campens
Nieuwland op Noord-Beveland erfde hij van zijn oom Mr. B. de Jonge. Na zijn dood
kwam zij weder aan de familie de Jonge.
Hij huwde 28 Juni 1778 R i n c k R e y n s , ged. 18 Sept. 1756, overl. 21 Mei 1806,
bij wie hij een dochter had, die voor hem overleed.
Ramaer

[Haerlem, Johan van]
HAERLEM (Johan v a n ), geb. te Dordrecht 1 Sept. 1588, overl. aldaar 1, begr. 3
Febr. 1675, was de zoon van R o c h u s v a n H a e r l e m en B e a t r i x v a n R i j n .
Hij was acht-raad in 1630, veertig-raad in 1638, schepen in 1639, meermalen
gecommitteerde ter dagvaart op de vergadering der Staten van Holland.
Hij trouwde 4 Febr. 1625 G e e r t r u y d F r a n c k e n R o e l o f s d r ., overl. 7,
begr. 11 Sept. 1670, uit welk huwelijk vier kinderen geboren werden.
Zie: B a l e n , Beschr. van Dordr., 1067.
van Dalen

[Haersolte van den doorn, Mr. Coenraad Willem Anthony baron
van]
HAERSOLTE VAN DEN DOORN (Mr. Coenraad Willem Anthony baron v a n ), geb.
te Leeuwarden 3 Mei 1783, overl. te Zwolle 19 Apr. 1862, was de zoon van A.C.W.
baron van Haersolte (dl. VI, kol. 666) en J.D.H.M. d'A r n a u d . Hij werd te Groningen
17 Sept. 1801, te Harderwijk 30 Sept. 1803 als student ingeschreven en promoveerde
aan laatstgenoemde academie 19 Juni 1804 in de rechten.
Hij werd in Jan. 1808 lid van de vroedschap te Zwolle en werd daar belast met
de justitieele functies. Op 14 Jan. 1814 werd hij benoemd tot rechter in de rechtbank
van eersten aanleg aldaar. Op 1 Dec. 1814 werd hij door den Souvereinen Vorst
tot lid voor de ridderschap van de provinciale Staten van Overijsel benoemd. Daar
zijn vader evencens lid voor de ridderschap was, kon hij bij zijn periodieke aftreding
in 1817 ingevolge het reglement niet herkozen worden. Later heeft hij steeds voor
een hem aangeboden candidatuur voor dat lichaam bedankt.
Bij de vorming van den nieuwen stadsraad met ingang van 2 Jan. 1816 werd hij
daarin op zijn verzoek niet opgenomen, maar in 1836 werd hij opnieuw lid van den
zwolschen raad, hetwelk hij tot Sept. 1851 gebleven is.
Hij gaf in 1836, opdat zij in de ridderschap van Overijsel beschreven zouden
kunnen worden, de heerlijkheid Zuthem aan zijn oudsten, de Haerst aan zijn tweeden
zoon, terwijl hij den Doorn behield.
Toen in 1838 een provinciaal gerechtshof te Zwolle opgericht werd, verzocht van
Haersolte daarin niet opgenomen te worden. Hij werd nu 16 Sept. d.a.v. benoemd
tot rechter in de arrondissements-rechtbank te Zwolle. Op zijn verzoek werd hij 22
Aug. 1856 met ingang van 1 Oct. d.a.v. als zoodanig ecrvol ontslagen.
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r a S i c c a m a , geb. 1 Oct. 1788, overl. 4 Maart 1862. Zij hadden 7 zonen en 7
dochters.
Ramaer

[Haersolte van haerst, Johan Christiaan baron van]
HAERSOLTE VAN HAERST (Johan Christiaan baron v a n ), geb. te Zwolle 9 Juli
1809, overl. te Zwollerkerspel 2 Juni 1881, was de tweede zoon van C.W.A. baron
v. Haersolte v.d. Doorn (die voorgaat) en L.C.E.F. H o r a S i c c a m a . Hij werd 1
Juli 1824 adelborst 2e en 1 Jan. 1826 adelborst 1e klasse, werd 17 Dec. 1831 met
ingang van 1 Jan. 1832 benoemd tot luitenant ter zee 2e klasse. Tijdens den
belgischen opstand was hij in Oost-Indië. Hij verliet met het oog op zijn huwelijk in
1836 den zeedienst.
Hij zette zich op zijn buitengoed de Haerst neder en werd 1 Juni 1837 door de
ridderschap van Overijsel tot lid van de provinciale Staten dier provincie gekozen.
Op 11 Nov. d.a.v. werd hij benoemd tot burgemeester van Zwollerkerspel. Op 24
Aug. 1845 volgde zijn verkiezing tot lid van de Tweede Kamer. Daar hij van de
conservatieve richting was, kwam hij in Nov. 1848 niet in aanmerking voor kamerlid
en ook later is hij nimmer in de politiek opgetreden.
Hij was oprichter en vele jaren voorzitter van de maatschappij van het Zwolsche
Diep. In het artikel B.P.G. van Diggelen (dl. V, kol. 129) is over de geschiedenis
dezer maatschappij gehandeld, en ook medegedeeld, hoeveel moeite van Haersolte
zich voor haar gegeven heeft. Ook als burgemeester was hij uitstekend op zijn
plaats. Men was dan ook, toen hij wegens zijn leeftijd ontslag als burgemeester
verzocht, verontwaardigd, dat, terwijl voor en na hem onbeduidende personen bij
hun ontslag als burgemeester een dankbetuiging voor de bewezen diensten
ontvingen, deze clausule bij zijn ontslag (koninklijk besluit van 27 Aug. 1880 met
ingang van 1 Nov. d.a.v.) achterwege bleef.
Hij huwde 16 Apr. 1837 G e e r t r u i d a A g n e s baronesse d e V o s v a n
S t e e n w i j k , geb. 24 Oct. 1813, overl. 15 Aug. 1874, bij wie hij 2 zonen en 7
dochters had.
Ramaer

[Haese, Theodorus de]
HAESE (Theodorus d e ), geb. 1657, overl. te Batavia 1719, uit het amsterdamsche
regentengeslacht van dien naam. Hij kwam in dienst der O.I.C., waarbij hij het op
betrekkelijk jeugdigen leeftijd bracht tot directeur van Bengalen. Hij had den naam
met buitengewone strengheid op te treden tegen iederen compagniesdienaar, die
zich aan den z.g. morshandel schuldig maakte; een euvel, waartoe men door de
lage bezoldiging als van zelf vervallen moest. Volgens de heerschende begrippen
was dat ook niet verboden, indien de Compagnie er maar geen belangrijke schade
door leed. Als gouverneur van Banda toonde hij zich een buitengewoon strenge
meester voor de kleine luiden, die niet bestaan konden van de geringe bedragen
welke de Compagnie hun voor noten en foelie uitbetaalde. Geen wonder, dat het
verbod van eenige bijverdienste hen tot groote ellende bracht. Zelf zeer rijk en uiterst
zuinig, maakte hij zijn ondergeschikten door vele ondoordachte maatregelen het
leven zoo zuur, dat het te Batavia klachten regende over den bandaschen
gouverneur, die met iedereen, zelfs met zijn eigen zwager van Eps, den secunde,
overhoop lag en ook het lot van zijn eigen tweede vrouw zoo ondraaglijk deed
worden, dat zij in haar wanhoop het echtelijk huis verliet. Een gerechtelijke scheiding
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volgde daarop. In 1709 werd hij tot raad-extraordinair benoemd, eenige jaren later
tevens tot president der weeskamer, een instelling sedert 1624 naar hollandsch
model in het leven geroepen. De secretaris van dit college zette de onder hem
berustende gelden ten
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eigen bate uit en betaalde uit de daarmee verkregen winsten een jaarlijksch bedrag
aan den president. Bij zijn dood liet hij niet minder dan 75 schilderijen en 7 portretten
na. In het algemeen was men in dien tijd ook in den Oost zeer op schilderstukken
gesteld; later in de 18de eeuw gaf de heerschende smaak de voorkeur aan spiegels.
Hij was gehuwd met M a r i a v a n S a n t e n , weduwe van Nic. Verburght,
raad-ord. Uit dit huwelijk sproot een dochter, M a r i a , de latere echtgenoote van
Willem Adriaan van der Stel, gouverneur van de Kaap de Goede Hoop. Zijn tweede
vrouw was E n g e l t j e G r a m s b e r g h (1662-1708), die weldra van hartzeer stierf.
De derde heette A n n a B a r n s c h y . Engeltje's zuster Anna was getrouwd met
den opperkoopman en secunde te Banda A n d r i e s v a n E p s , later gouverneur
aldaar, maar wegens wanbestuur teruggeroepen.
Zie: v a n d e W a l l , Vrouwen uit den compagniestijd (Weltevreden 1923); d e
H a a n , Oud- Batavia II (Batavia 1922).
Bartelds

[Haffmans, Johan Arnold Antoon]
HAFFMANS (Johan Arnold Antoon), geb. te Gelder in 1759, overl. te Horst 16 Febr.
1823, zoon van J a n N i c o l a a s H. en van M a r i a T h e r e s i a W i l l e m s , werd
16 Febr. 1785 tot scholtis van Oostrum aangesteld en bleef dit tot 1795; ook was
hij scholtis van Well (Lb.) (1786-1792), waar hij woonde; verder werd hij
Justizcommissar en na den franschen tijd griffier van het vredegericht te Horst, lid
der Provinciale Staten van Limburg en sedert 1819 schout (burgemeester) van
Horst-Sevenum. Hij was te Venray 24 April 1786 gehuwd met C u n e r a
F r a n c i s c a C a t h a r i n a L a m b o t t e (geb. te Venray 10 April 1754, overl. te
Horst 15 Maart 1846), dochter van Jan Jozef Lambotte (zie eigen artikel) en van
M a r i a I d a C o n i n x . Zij erfde 2 Aug. 1790 van haar oom, Georg Ludwig, vrijheer
van Blanckart, heer van Issum, Mormter en Westenfeldt, kamerheer van den koning
van Pruisen, later lid van het Administrations-college en gedeputeerde der
Ridderschap, het huis en de heerlijkheid Oyen onder Broekhuizenvorst, welke deze
wederom had geërfd van zijn echtgenoote, Anna Maria Francisca Coninx (overl. 11
Nov. 1783), weduwe uit eerste huwelijk met Maximiliaan Theodoor Arnold Schenck
van Nydeggen, heer van Oyen (vgl. dl. VI, kol. 1224, art. H.I.S. v. N.). Uit hun huwelijk
werden zes kinderen geboren, waarvan de vijf eerste te Well (Lb.) werden gedoopt.
Hun jongste kind J a n A l e x a n d e r L e o p o l d (geb. te Straelen 1794, overl. op
het huis Oyen 26 April 1851) was griffier te Horst, schepen en president van het
kerkbestuur, huwde met Dorothea Lambertina Verblackt (geb. te Venray 26 Sept.
1795, overl. te Horst 12 Febr. 1876), dochter van Lambertus V. secretaris van Venray
en rentmeester van het adellijk huis Geysteren en van Joanna Catharina Lucia
Rehe.
Zie: Publ. de la soc. hist. et arch. dans le Limbourg (1896-97), 71, 86-87;
Maasgouw (1907), 12, (1909), 12; A.F. v a n B e u r d e n , Schetsen uit
Noord-Limburg, Well IX in Nieuwe Venlosche Courant d.d. 14 Febr. 1927;
Doopregister van Well (Lb.) 1786-92.
Verzijl

[Hageman, Nicolaas]
HAGEMAN (Nicolaas), geb. te Dordrecht 10 Oct. 1861, gesneuveld te Oedjong
Gedong (Atjeh) 26 Juli 1889, was de zoon van A n t h o n i e J o h a n n e s
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H a g e m a n en A n n a C a t h a r i n a v a n V r e u m i n g e n . Hij was 1e luit. der
genie en verwierf de Militaire Willemsorde.
Zijn portret, borstb. van voren rechts, houtsnede door E.A. Tilly, komt voor in
Eigen Haard, jg. 1889, blz. 469.
van Dalen
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[Haghen, Steven van der]
HAGHEN (Steven v a n d e r ), geb. in 1563 te Amersfoort als zoon van A n d r i e s
v a n d e r H a g h e n en M a r i a v a n S u r k e s t e y n , overl. Juli 1624.
Toen de vader, een Zuidnederlander, weer naar Vlaanderen vertrok, bleef Steven
in Amersfoort, waar hij werd opgevoed ten huize van zijn grootvader G o s e n
L u b b e r t u s v a n S u r k e s t e y n en de latijnsche school bezocht. Op zijn 10de
jaar vertrok hij naar zijn vader, die toen in Brugge woonde en ging daar mede eenigen
tijd school; vervolgens vertoefde hij een jaar te Doornik, ten huize van den koopman
Pierre Gui en daarna kwam hij in de leer bij zijn oom W i l l e m v a n d e r H a g h e n ,
factoor van eenige antwerpsche kooplieden te IJperen. Deze oom was buitengewoon
streng, wat tot gevolg had, dat Steven hem na 8 maanden ontliep, ‘sonder ymant
van den huise yt te seggen’. Over Duinkerken trok hij naar Calais, van waar eenige
antwerpsche kooplieden hem op zijn verzoek mee naar Spanje namen. 28 Nov.
1575 kwam hij te St. Lucas (San Lucar) aan, waar hij in dienst trad van een vlaamsch
handelaar in lijnwaden, Jan Heinsen; hier leerde hij vloeiend Spaansch. Pinksteren
1576 vertrok hij naar Xeres en bleef daar ruim twee jaar in betrekking bij Don Garsia
d'Avila, waarna hij met een nederlandsche handelsvloot naar Holland terugkeerde;
October 1578 kwam hij voor Tessel aan. Te Amersfoort vernam hij van een oom,
dat zijn moeder gestorven was en zijn vader, nu te IJperen, hertrouwd. Hij trok
daarheen en bleef er tot Aug. 1579; toen reisde hij over land naar Italië en was
tijdens het Kerstfeest in Rome. Tot Pinksteren 1580 bleef hij hier in dienst van een
spaansch kanunnik en bezocht daarna Messina en Napels, waar hij een betrekking
kreeg bij den onderkoning, Don Juan de Zuniga. Met deze reisde hij in Nov. 1582
naar Spanje en bezocht o.a. Castilië en Madrid.In 1584 nam hij ontslag en keerde
naar het vaderland terug. Den winter bleef hij bij zijn oom in Amersfoort en trok
daarna, via Vlissingen en Calais, naar zijn vader in IJperen. Kort daarop trad hij in
dienst van een hoornsch schipper, die hem als tolk voor Italië aannam. (Deze
schipper heette R e y n i e r P i e t e r s e n v a n T w i s c k en was mogelijk familie
van J.P. Coen). Zij voeren via Carthagena naar Genua en van daar naar Holland.
Op deze terugreis werd hun schip te Cadiz door Spanjaarden aangehouden. Terwijl
van der Haghen nu naar Madrid reisde, om door zijn relaties loslating van het schip
te verkrijgen, werd dit, met andere in beslag genomen schepen, door Drake verbrand.
Na verschillende omzwervingen was v.d. Haghen in 1587 weer in Holland terug en
voer weldra met een straatvaarder opnieuw naar Spanje; hier was hij getuige van
de uitrusting der Armada. Hij dreef nu eenigen tijd handel op Italië maar werd in
1588 in Spanje gevangen genomen. Door tusschenkomst van een mechelsch
koopman werd hij in Maart 1589 ontslagen en ging naar Italië, van waar hij als gids
met eenige valenciaansche edelen over land naar de Nederlanden reisde; 23 Juni
1589 kwam hij te Amsterdam aan. Sedert dreef hij eenige jaren handel op Frankrijk
en Spanje, tot hij in dit laatste land in 1592 met vele andere nederlandsche
kooplieden andermaal gevangen genomen werd. Wederom ontslagen, trok hij, via
Italië, nogmaals over land naar Utrecht, waar hij 3 Febr. 1593 aankwam. Vier jaar
bleef hij nu hier bij zijn gezin en dreef handel in het binnenland; in 1597 en 1598
maakte hij twee reizen naar de kust van Guinee. Daarna trad hij in relatie tot de
Oude Oostind. Comp. te Amsterdam en trok in April 1599 als admiraal van drie harer
schepen naar Indië.
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10 Maart 1600 kwam hij te Bantam aan; 2 Mei d.a.v. te Ambon. Hier belegerde hij
vergeefs het portugeesche fort te Leitimor, sloot een verbond met de Amboneezen
en bouwde het Kasteel van Verre. Na ook Banda bezocht te hebben, keerde hij in
1602 met een rijke vloot naar Nederland terug. Hij trad nu in dienst van de inmiddels
opgerichte Vereenigde Oostind. Comp. en voer 18 Dec. van dat jaar aan het hoofd
van een vloot van 13 schepen andermaal naar Indië. Voor Mosambicque veroverde
en verbrandde hij eenige portugeesche schepen, streed met weinig succes voor
Goa, sloeg een aanval van een sterke portugeesche vloot voor Calicut af en sloot
een handelsovereenkomst met den keizer van Malabar. Van hier ging een gedeelte
der vloot naar Atjeh, het andere deel naar Bantam. 31 Dec. 1604 ontving v.d. H.
hier een gezantschap uit Ambon, dat zijn hulp tegen de Portugeezen inriep. Hij trok
er heen, nam 23 Febr. het portugeesche fort en noemde het: Kasteel Victoria. De
Amboneezen legden den eed van trouw aan de Staten-Generaal af en verleenden
de Comp. het monopolie in nagelen. Vervolgens voer hij naar Banda, sloot daar
een contract en vestigde er eenige kantoren. 15 Oct. 1605 vertrok hij uit Bantam en
was 22 Juli 1606 voor Tessel terug. Geruimen tijd bleef hij nu in Holland, doch voer
in 1613 nogmaals naar Indië in gezelschap van den nieuw benoemden G.G. Gerard
Reynst, ‘als tweeden persoon naast den Goeverneur-Generael en eersten Raed
van Indië’. Bewindhebbers hadden groot vertrouwen in zijn kennis en ervaring, doch
hadden hem niet tot G.G. willen benoemen, omdat zij - terecht - vreesden, dat hij
het monopoliesysteem niet goedkeurde en dus niet van harte zou uitvoeren.
Inderdaad keurde hij openlijk het absolute verbod van inlandschen handel af, ‘want
daermede neemt men die mensen het broot uyt den mont’.
In 1615 kreeg v.d. Haghen opdracht met een eskader een aanval op Malakka te
ondernemen. Hij vernietigde voor deze stad een portugeesche vloot, die met een
spaansche uit Manilla zou samenwerken, om alle Hollanders uit den Archipel te
verdrijven: een indische onoverwinnelijke vloot dus. Door v.d. Haghen's optreden
kon deze onderneming niet doorgaan, doch Malakka kreeg hij niet. In de volgende
jaren was hij werkzaam in de Molukken, waar hij herhaaldelijk de Engelschen dwars
zat; van 1617 tot 1618 was hij Gouverneur van Ambon. In 1619 had hij, naast Coen,
de leiding van de vloot, die het fort te Jacatra moest ontzetten; hij nam deel aan de
verovering van deze plaats en bleef daar als eerste Raad naast Coen werkzaam
tot 7 October 1619. Toen trok hij met De Gouden Leeuw naar patria en kwam 23
Juni 1620 behouden in Goeree aan. Kort daarop werd hij in de vergadering der
Staten-Generaal geroepen, om inlichtingen te verstrekken aangaande het optreden
der Engelschen bij Bantam en Jacatra. 30 Sept. verscheen hij in de vergadering
der Heeren-XVII, waar hij als grondlegger van 's Compagnies gezag op Ambon
erkend werd en een gouden keten kreeg ter waarde van 2000 Karoli-guldens.
Nog eenmaal verscheen hij voor de XVII en wel 27 April 1623. Hij verzocht toen
toestemming tot het uitgeven van een serie kaarten van Ambon en omstreken, welke
toestemming hem verleend werd, ‘mits op zijn eigen kosten’.
Van der Haghen bezat veel takt in den omgang met inlanders en daarbij den
moed bij Bewindhebbers te protesteeren tegen maatregelen, die hij tegenover de
inheemsche bevolking ongeoorloofd achtte.
Omstreeks 1590 was v.d. Haghen te Utrecht getrouwd met S t e p h a n i a v a n
der Maet
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of v a n d e r M a t e n . Uit dit huwelijk werd een zoon C o r n e l i s geboren, die 12
April 1613 huwde met A n n a U y t t e n b o g a e r t , eveneens van Utrecht. Cornelis
van der Haghen, die Raad van de stad Utrecht was, overleed 17 November 1622,
drie jonge kinderen nalatende.
Steven van der Haghen overleed in 1624 en werd 29 Juli van dat jaar in de
Jacobi-kerk begraven, ‘nalatende zijn huisvrouw en kindskinderen’.
Zie: T i e l e , Steven van der Haghen's avonturen van 1575 tot 1597, door hem
zelven verhaald in Bijdragen en Mededeelingen Hist. Genootschap VI, 377 e.v.;
T i e l e , Bouwstoffen, passim; H e e r e s , Corpus Diplomaticum N.I. register; d e
J o n g e , Opkomst II, 225-229, III, 2, 27 e.v. 145 e.v., 164-205, 208-212, IV, XIII,
XXV e.v.; v a n D i j k , Zes jaren uit het leven van Wemmer van Berchem, 77-78;
I J z e r m a n , Aanteekeningen betreffende Steven van der Haghen in Bijdragen tot
de T.L. en V.-krunde van Ned.-Indië, 88, 473 e.v.
Stapel

[Hahn, Mr. Jacob George Hieronymus]
HAHN (Mr. Jacob George Hieronymus), geb. te Utrecht (gedoopt 17 Sept. 1761 in
de waalsche kerk onder de namen Jacques George Jérome), overl. te Haarlem 22
Nov. 1822, was de zoon van den hoogleeraar in de medicijnen J o h a n n D a v i d
H a h n , toen te Utrecht, later te Leiden, en C h r i s t i n a E l i s a b e t h L e i s n e r .
Hij werd 9 Jan. 1776 in laatstgenoemde stad als student ingeschreven en
promoveerde er 24 Mei 1784 in de rechten op stellingen. Hij vestigde zich aldaar
als advocaat en werd in 1788 benoemd tot secretaris van Curatoren der leidsche
universiteit. Toen was hij in het open baar nog geen Patriot, maar spoedig voegde
hij zich, toen deze partij vooralin de hollandsche steden veel veld won, bij haar;
weldra werd hij een harer aanvoerders.
Op 31 Juli 1794 was hij voorzitter van een geheime vergadering der revolutionnaire
clubs bij mevrouw Coentze te Haarlem. Daar werd besloten, een deputatie naar
Parijs te zenden om aan de fransche regeering te vragen, haar legers ons land te
doen binnentrekken. Misschien was dit niet vaderlandlievend, maar de stadhouder
had in 1787 hetzelfde gedaan.
Op 20 Jan. 1795 werd Hahn lid van het dien dag ingestelde bestuur van Leiden
en 26 d.a.v. werd hij een der afgevaardigden dier stad naar de Staten van Holland.
Den volgenden dag werd hij tot secretaris dier Staten, tot lid van het comité van
algemeenwel zijn en tot een der 3 afgevaardigden van Holland naar de algemeene
Staten gekozen.
Hij hield in de eerste vergadering der omgezette Staten een lange rede, waarin
hij tot de leden uit Zeeland, Friesland en Stad en Lande, die bezwaar hadden tegen
den eenheidsstaat, dien de Patriotten wilden, zeide: ‘Wischt op heden uwe vorige
schande uit; verbrijzelt uwe ketenen; verheft uzelven tot menschen’. Wilden zij niet
toegeven, dan zouden zij de zaal moeten verlaten.
In de algemeene Staten werd 16 Febr. de souvereiniteit van het volk en de
erkenning van de rechten van den mensch gedecreteerd en werd de waardigheid
van stadhouder, kapitein-generaal en admiraal op Hahn's voorstel afgeschaft. De
Raad van State werd vervangen door een comité tot de algemeene zaken van het
bondgenootschap te lande en de vijf admiraliteits-colleges van Amsterdam,
Rotterdam, Dordrecht, Middelburg en Harlingen door een comité tot de zaken der
marine.
Op 5 Mrt. werd de kolonieraad van West-Indié vervangen door een comité tot de
zaken van de koloniën en bezittingen in Afrika en Amerika.
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maatregelen tegenhouden. Had het fransche Directoire, dat niet wilde, dat men het
zou verwijten, de vrijheid der bataafsche republiek aan banden te leggen, de
voorstellen van Blauw (dit dl., kol. 114) en Irhoven van Dam gevolgd, dan had men
zeker binnen een half jaar in plaats van na ruim 3 jaren een unionistische constitutie
gehad.
Hij werd met D. van Laar uit Amsterdam belast met het opstellen van een bericht
aan de vertegenwoordigers van Nederland in het buitenland omtrent de verandering
in de regeering. Bijna alle gezanten weigerden, de nieuwe regeering te erkennen;
zij werden daarom verbannen.
Op 16 Febr. 1795 hield Hahn in de algemeene Staten een van die opwindende
redevoeringen, waarvan hij de kunst verstond. Hij zeide o.a.: ‘dat de millioenen
schats en de stroomen bloeds, waarop de instandhouding van het wandrochtelijke
en gothische gebouw der zoogenaamde oude constitutie, en dus ook de
instandhouding der vergadering, den Nederlanders komt te staan, door geen enkel
voordeel, in den tijd van twee eeuwen, kan opgewogen worden’.
Hij werd (beide zooals gebruikelijk was voor 14 dagen) op 19 Mei 1795 voorzitter
van de algemeene Staten en 6 Juni d.a.v. van de Staten van Holland. Was Hahn
in den aanvang zeer vooruitstrevend, misschien ook in den verkeerden zin des
woords, al spoedig werd hij gematigder. Prof. H.W. Tydeman (Geschiedenis des
Vaderlands door Mr. W. Bilderdijk, dl. 12, Amst. 1839, blz. 300) zegt naar aanleiding
van een uitdrukking van Bilderdijk, luidende ‘de lamme en kwaadaardige Hahn’:
‘Dat de geleerde en schrandere Hahn lam was (hij miste het gebruik zijner beenen),
kon hij niet helpen en het spijt mij, dat Bilderdijk hem daarover beschimpt en hij was
welligt niet zoo kwaadaardig, als hij in zijn revolutionnaire taal en wijze van uitdrukking
- om zich te doen gelden, en het vertrouwen zijner partij te behouden - wel scheen.
Althans mijn overleden vriend, Mr. A.P. Kluit, heeft mij meermalen met innig gevoel
van dankbaarheid verhaald, hoe hij door den invloed van Hahn, na de omwenteling
van 1795, zijn post als Directeur van het Postcomptoir te Leiden behouden had,
van welken men hem, als zoon van den gehaten, en ook reeds geremoveerden
professor A. Kluit, had willen doen ontzetten. Ook Siegenbeek (Geschiedenis der
leidsche hoogeschool dl. 2, blz. 29) geeft Hahn den lof van eerlijkheid, kunde en
onbaatzuchtigheid’.
Dat, zooals Bilderdijk (uitgaaf van Tydeman, dl. 12, blz. 101) zegt, Hahn in de
eerste bijeenkomst der nieuwe regeering, die in Jan. 1795 zou hebben voorgesteld,
drie lieden (dit zullen wel van de Spiegel (dl. V, kol. 786), Bentinck van Rhoon en
Repelaer van Driel (dl. III, kol. 1076), die toen gevangen gezet werden, zijn) des
nachts uit hun bed te lichten en het hoofd te doen afslaan en de lijken des morgens
aan het volk te vertoonen tot schrikverwekking, kan dan ook onmogelijk waar zijn.
Zelfs de meest fanatieke nederlandsche omwentelingsgezinden hadden een afschuw
van de gruwelen, die onder het schrikbewind in Frankrijk gepleegd zijn.
Zeer verkeerd is het ook, dat Hahn wegens zijn lichaamsgebrek, waarbij kwam,
dat beiden veelal een hondje op den schoot hadden, de nederlandsche Couthon
geheeten werd.
Op 5 Aug. 1796 zeide Ploos van Amstel, dat hij gaarne zou zien, dat een der
leden opstond, die een voorgesteld artikel, waarin, nu door de scheiding van kerk
en staat de geestelijken geen ambtenaren meer waren, bepaald werd, dat van hen
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de ambtenaarsverklaring niet gevorderd werd, durfde verdedigen. Hahn zeide toen:
ik zal op deze uitdaging niet opstaan daar mij dit physiek onmogelijk is. Dus was hij
toen reeds lam.
Hahn zegt in de voorrede van het beneden te vermelden boekwerk: ‘Intusschen
wil ik in geenen deele de dwalingen wegpraten, de zedeloosheid verbloemen of de
gewelddaden ontveinzen, welke de fransche omwenteling bezwalken. Deze bladen
kunnen van het tegendeel getuigen’.
Op 6 Febr. 1795 hield hij een rede tot het volk bij het planten van den
vrijheidsboom in den Haag.
In Mrt. 1795, toen alle colleges in Holland gezuiverd werden van Oranjegezinden,
werd Hahn benoemd tot Curator der leidsche universiteit. Hij legde toen het
secretariaat van Curatoren neder.
Op 4 Mrt. van hetzelfde jaar werd in de algemeene Staten besloten, een plan
voor een Nationale vergadering op te stellen ter bereiking van het uitroeien van het
federalisme, waartegen Holland van den aanvang af veel sterker dan de andere
provinciën gekant was. Het plan werd 29 Mei ingeleverd en Hahn, die toen voorzitter
was, hield een warme redevoering tot aanprijzing ervan. Het werd eerst door de
afgevaardigden van Gelderland, Zeeland en Friesland bestreden, later keerde
Gelderland om, Groningen had eenige formeele bezwaren, maar het eind was, dat
het plan werd aangenomen op 29 Dec. 1795 niettegenstaande den tegenstand van
Zeeland en Friesland, hetwelk streed tegen de unie van Utrecht, die bij besluiten
eenstemmigheid eischte.
Hahn was, toen in Aug. 1795 een brief van Willem V van 7 Febr. te voren,
gedagteekend van Kew bij Londen, aan den gouverneur van Suriname in handen
der Staten gekomen was, een der 4 leden eener commissie om het gedrag van den
ex-stadhouder te onderzoeken. In hun rapport, 29 Sept. d.a.v. uitgebracht, wordt
de Prins, die aan den gouverneur last gegeven had, engelsche troepen in de kolonie
toe te laten, voor een landverrader verklaard en voorgesteld, de zaak om
rechtsgeleerd advies in handen van de leidsche hoogleeraren B. Voorda (dl. III, kol.
1336) en J. Valckenaer (dl. I, kol 1609) te stellen. Zij stelden in hun advies, dat 7
Jan. 1796 werd ingeleverd, vast, dat Willem zich aan hoogverraad schuldig gemaakt
had, en dat een crimineele procedure tegen hem moest worden aangevangen.
Hoewel kort daarna een bericht ontvangen werd, dat de Prins een dergelijken brief
aan den gouverneur der Kaapkolonie geschreven had, is het tot zulk een procedure
niet gekomen.
In het laatst van Dec. 1795 werd Hahn benoemd tot eersten commissaris van de
posterijen der republiek. In Jan. 1796 werd hij lid en voorzitter eener commissie van
5 leden tot het ontwerpen van een reglement voor de vergaderingen der Staten van
Holland. Dit werd overeenkomstig hun voorstellen vastgesteld.
Op 27 Jan. 1796 werd hij in het kisdistrict den Helder gekozen tot lid der Nationale
vergadering. Hier heeft hij gedurende twee jaren zeer veel gearbeid en gesproken
en een grooten invloed geoefend, bijna altijd ten goede. Op 2 Mrt. 1796 werd hij
een der 9 leden van de commissie tot vaststelling van het reglement dezer
vergadering. Op 3 d.a.v. werd op zijn voorstel het opschrift Vrijheid, gelijkheid en
broederschap (van het fransche overgenomen) op alle publicatiën der nieuwe
regeering veranderd in Gelijkheid, vrijheid en broederschap ‘omdat de vrijheid haren
grond in de gelijkheid vindt’. Op 9 Mrt. 1796 zette Hahn bij de behandeling van het
reglement der vergadering uiteen, dat het recht van petitie in
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de ruimste mate verleend behoort te worden. Op 16 Mrt. stemde hij tegen de
dagelijksche opening der vergadering met een gebed; dit werd toch met 48 tegen
41 stemmen aangenomen.
Op 25 Apr. 1796 klaagde het lid voor Steenbergen, de pastoor Reyns, er naar
aanleiding van een rekest van den rentmeester van den keurvorst van Palts - Beieren,
Karel Theodoor, markies van Bergen op Zoom, over, dat de Franschman Daverdaing
de bosschen van dien Keurvorst liet kappen. Hahn zeide, dat zonder twijfel de
eigendom geëerbiedigd behoort te worden, maar dat deze vorst, hoewel niet als
markies van Bergen op Zoom, in oorlog met Frankrijk was en het dus vanzelf sprak,
dat Frankrijk zooveel als in zijn macht was, den keurvorst belette, Frankrijk te
benadeelen. De vergadering vereenigde zich met zijn voorstel om het rekest ter
dispositie in handen der commissie voor Buitenlandsche Zaken te stellen; bij den
afkoop van den Keurvorst ingevolge verdrag van 24 Febr. 1800 is dit in aanmerking
genomen.
Op 27 d.a.v. waren een aantal rekesten ingekomen uit Friesland over de
onregelmatige wijze, waarop de gematigde friesche Statenleden door radicalen
vervangen waren en over de tyrannie der laatsten. Hahn, toen nog zeer radicaal,
stelde voor, deze rekesten aan het radicale bestuur van Friesland om inlichtingen
te zenden. De gematigden verzetten zich in de vergadering daartegen, maar Hahn's
voorstel werd aangenomen.
Op 6 Mei stelde hij voor, dat elk burger, die vrijwillig lid der burgerwacht is
geworden, 's jaars ƒ 20 voor tijdverzuim zou ontvangen. Dit werd verworpen. Ook
deed hij toen een in 3 artikelen vervat voorstel, dat ieder burger tusschen 18 en 50
jaren verplicht zou zijn, de wapenen ter verdediging van het vaderland te dragen.
Na discussie werden de drie artikelen denzelfden dag achtereenvolgens
gedecreteerd.
Op 12 d.a.v. stelde hij voor, nadat de handelwijze van den president Bicker (dl.
I, kol. 345) om tot demping van een opstand te Amsterdam militairen uit den Haag
daarheen te zenden, met 60 tegen 27 stemmen goedgekeurd was, dit, indien weder
zulk een geval voorkwam, aan de Staten van Holland over te laten. Na discussie
trok hij dit voorstel in.
Op 23 Mei stelde R.J. Schimmelpenninck (dl. IV, kol. 1225) als voorzitter voor om
een prijsvraag uit te schrijven voor de levering van een betoog van de
voortreffelijkheid van een staatsstelsel, gegrond op de ondeelbaarheid der republiek.
Dit voorstel zou direct onder den invloed van den voorsteller zijn aangenomen als
Hahn niet een waarschuwend woord tegen overijling gesproken had. Hahn
formuleerde een eenigszins ander voorstel, echter van gelijke strekking 16 Juni. Er
werd nu lang over gediscussieerd, en op 21 Juni onder Hahn's voorzitterschap (dat
van 13 tot 27 Juni duurde) werd het in advies gehouden, wat met verwerping gelijk
stond.
Op denzelfden 21 Juni had een scène plaats, die eenige afwisseling gaf. Hahn,
die nimmer naliet, aan de leden zoo hij dit noodig vond, de waarheid te zeggen, had
aan Mr. T. Modderman, die in plaats van het lid der commissie van 21 voor Drente
tijdelijk was opgetreden, eenige onaangename woorden toegevoegd; toen
Modderman hem ging beantwoorden, kwam hij plotseling tot inkeer en trad op Hahn
toe, dien hij den broederkus gaf. Beiden zeiden toen niets kwaads bedoeld te hebben.
Bij de behandeling van een voorstel van P. Vreede, B. Bosch (dl. II, kol. 217) en
Valckenaer om het beleid van de financiën en de burger-
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wacht, die volgens haar reglement In handen van de besturen der provinciën
gebleven waren, in die der Nationale vergadering te stellen, maande Hahn zijn
medeleden aan, niet te spoedig een besluit hieromtrent te nemen. Een voorstel van
Schimmelpenninck, daarmede in overeenstemming, om de zaak in beraad te houden,
werd aangenomen.
Naar aanleiding van een adres van een aantal Israëlieten om burgerrecht werd
een commissie van 7 leden benoemd, in wier naam Hahn 1 Aug. 1796 voorstelde
hun dit te verleenen. Na lange discussiën werd dit voorstel 30 Aug. aangenomen
en een commissie met Hahn als lid benoemd om een redactie hiervoor te ontwerpen.
Toen van 29 Nov. 1796 tot Mei 1797 over de door de commissie van 21
ingeleverde ontwerp-constitutie gedebatteerd werd, stond Hahn het unitarisme voor,
dat naar zijn meening in dat ontwerp niet behoorlijk tot zijn recht kwam, hoewel de
meerderheid der Nationale vergadering unitarisch gezind was. Op 2 Dec. werd
uitgemaakt, dat de eenheid de grondslag der constitutie zou zijn en op 8 d.a.v. werd
Hahn gekozen in een commissie van 7 leden die zou trachten, overeenstemming
tusschen genoemd besluit en het ontwerp tot stand te brengen. Hij bracht namens
deze commissie 29 Dec. rapport uit. Op 10 Jan. 1797 begonnen hierover de
discussiën.
Hij verhief zijn stem voor de instelling van twee kamers, waartoe 31 Jan. 1797
werd besloten.
Bij de discussie over een voorstel om de republiek ter vereenvoudiging der
administratie in departementen te verdeelen, verklaarde hij zich daartegen, doch
er werd toch toe besloten.
Op zijn voorstel werd nadat reeds op 5 Aug. 1796 de scheiding van kerk en staat
was uitgesproken, op 11 Mei 1797 met 55 tegen 51 stemmen besloten om van
rijkswege aan de kerkgenootscnappen geen betalingen te doen voor het onderhoud
van den dienst of bezoldiging der geestelijken. Op 22 Apr. 1797 verklaarde Hahn
zich tegen den slavenhandel, die in onze koloniën toch gehandhaafd bleef met het
oog daarop, dat hij in de engelsche koloniën ook niet afgeschaft was.
Schimmelpenninck zeide naar aanleiding van de behandeling van art. 705, dat
de eene helft der vergadering de andere niet behoorde te maitriseeren. Hierop vatte
Hahn, hoewel reeds gematigder geworden, vuur, hij achtte dit woord stootend. Toch
deed hij een bemiddelend voorstel, namelijk, dat een commissie benoemd zou
worden om een nieuwe redactie (Schimmelpenninck had de voorgestelde afgekeurd)
voor te stellen. Dit werd aangenomen.
Er was in het reglement der Nationale vergadering, in 1795 vastgesteld door de
Algemeene Staten, bepaald, dat de stemming over de constitutie in elke provincie
afzonderlijk gehouden zou worden. Hij begreep, dat hierdoor de kansen van
aanneming zeer zouden dalen, daar er, behalve de radicale unionisten, zooveel
Oranjemannen waren, die tegen zouden stemmen; en het was onrechtvaardig dat
een meerderheid in een of enkele provinciën een constitutie, door de meerderheid
van het geheele volk gewenscht, zou tegenhouden. Zijn voorstel in dien zin werd
evenwel op 11 Mrt. 1797 met 51 tegen 35 stemmen verworpen. In de practijk kwam
het er niet op aan, daar het ontwerp op 8 Aug. d.a.v. in alle 9 provinciën verworpen
werd.
Op 26 Mei verkondigde hij naar aanleiding van ingekomen adressen de meening,
dat de volksstemming over de ontworpen constitutie uitgesteld moest worden om
het volk de gelegenheid te geven het ontwerp (het ‘dikke boek’) te bestu-
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deeren. Een voorstel van Schimmelpenninck om de adressen buiten behandeling
te laten, werd met 56 tegen 48 stemmen aangenomen, maar toch had de
volksstemming eerst 8 Aug. plaats.
Op 2 Aug. 1797 werd Hahn in het district den Helder als lid der Nationale
vergadering herkozen.
Daar hij misschien degene onder de leden was, die het helderste oordeel had,
terwijl hij welsprekend en meestal, vooral in lateren tijd, onpartijdig was, had hij bij
zijn medeleden groot gezag. Hij maakte daarvan wel eens misbruik.
Zoo werd van Marle, die 19 Jan. 1797 wenschte te weten hoever een voorgesteld
amalgama der provinciale schulden zou gaan, zeer bits door hem behandeld. Hahn
zeide, dat zijn vraag insidieus, d.i. arglistig was.
Op 6 Sept. 1797 had Hahn het voorstel gedaan om aan de fransche regeering
mededeeling van de verwerping der ontworpen constitutie door het volk op 8 Aug.
te doen. Dit werd door Beljaars, een lid, dat 1 Sept. zitting had genomen, bestreden
als strijdig met onze onafhankelijkheid. Hahn zeide daarop: ‘De man die daar voor
mij zit, met dien zwarten rok en dat wit gepoederde pruikje - ik ken hem niet bij naam
- schrijft mij iets toe, dat ik niet gezegd heb; ik wil juist aan Frankrijk onze
onafhankelijkheid doen blijken’. Op 18 Sept. wreekte Beljaars zich door te zeggen,
dat de ziel van Hah blijkbaar in een even gebrekkigen toestand verkeerde als zijn
lichaam.
Op 7 Oct. 1797 werd de admiraal de Winter bij Kamperduin verslagen en gaf hij
zich met een aantal schepen aan de Engelschen over. De uit 6 leden bestaande
commissie voor buitenlandsche zaken, waarin Hahn sedert haar instelling, 27 Mrt.
1796, zitting had, had, daar zij vond, dat er iets moest gebeuren, om onze natie te
ontheffen van het verwijt van lafhartigheid, aan de Winter niettegenstaande zijn
bewering, dat als hij uitzeilde, hij den slag tegen een groote overmacht zou moeten
verliezen, bevolen zee te kiezen. In de Nationale vergadering werd voorgesteld, de
leden der commissie in staat van beschuldiging te stellen, maar hiertoe is niet
besloten.
De nieuwe fransche gezant Delacroix, die 2 Jan. 1798 te 's Gravenhage was
aangekomen, dineerde 7 d.a.v. bij Hahn en had toen nog het voornemen, bij de
verandering, die alle unitarissn noodig achtten, met de gematigden, aan wier hoofd
Hahn en van de Kasteele stonden, mede te gaan. Kort daarna schijnt Hahn van
medegaan van Delacroix en de hoofden van het fransche en bataafsche leger met
de radicale unitarissen iets vernomen te hebben, althans toen C.L. van Beyma (zie
dit dl. kol. 94) op 19 Jan. voorstelde, den verjaardag van den gerechtelijken moord
op Lodewijk XVI feestelijk te vieren, zeide hij, dat dit voorstel ‘een gevolg was van
berichten eener gewelddadige onderneming, die sommige onverlaten bezig zouden
zijn te smeden. Alsof het verlichte gouvernement der groote Republiek iets dergelijks
zou kunnen gedogen, alsof hetzelve zijnen grootschen rol, in het schenken en
vestigen van onze vrijheid en onafhankelijkheid zou kunnen bezoedelen’. Toch deed
geen der gematigde unitarissen bij genoemde personen een poging om de plannen
te verhinderen.
In den vroegen morgen van 22 Jan. 1798 werden de 6 leden der commissie voor
buitenlandsche zaken eerst te hunnen huize in den Haag geïnterneerd en bewaakt
en enkele dagen daarna als degenen, welke het meest schuldig waren bevonden,
naar verschillende plaatsen overgebracht om daar cellulair gevangen te blijven.
Hahn werd overgebracht naar Breda en bleef daar in het Klooster tot na den
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tweeden in gematigden zin voltrokken staatsgreep van 12 Juni 1798. Eerst 14 Juli
werd hij vrijgelaten, en nog onder bepaling, dat hij zich niet naar den Haag mocht
begeven. Hij verkoos te Breda te blijven.
Hij was 12 Apr. te voren van zijn lidmaatschap der Nationale vergadering vervallen
verklaard en trad ook later niet meer als zoo danig op. Voortaan hield hij zich vooral
met letterkundigen arbeid bezig. Op 16 Oct. 1798 werd hij op zijn verzoek ontslagen
als Curator der leidsche universiteit.
Onder koning Lodewijk bekwam hij weder een rijksbetrekking. Hij werd namelijk
10 Oct. 1807 benoemd tot een der 3 leden van den raad van administratie der
posterijen van het koninkrijk Holland ter standplaats Amsterdam. Kort daarna werd
hij voorzitter van dien raad. Wegens den slechten staat zijner gezondheid verkreeg
hij in 1810 eervol ontslag als zoodanig. Hij vestigde zich toen te Haarlem.
Hij huwde in 1784 S a r a M a r i a v a n d e n E n d e , geb. 10 Mrt. 1759, overl.
30 Aug. 1787, bij wie hij een dochter had, en daarna J.C.E. B e c h t e l , die hem
overleefde. Zij verloren 1 Sept. 1814 een zoon, adelborst, oud 21 jaren.
Hij schreef: Over de wederwerkingen in den staat, of politieke reactiën, bewerkt
naar B e n j a m i n C o n s t a n t (den Haag en Amsterdam 1800).
Zijn portret is gegraveerd door R. Vinkeles, J. Wijsman en een onbekend
kunstenaar; in zwarte kunst door Chr. Hodges.
Ramaer

[Hajakini, Abraham]
HAJAKINI (Abraham), geb. 8 Sept. 1611 (vermoedelijk te Constantinopel), was een
bekend turksch kabalist, die velerlei joodsche werken op dit gebied heeft
gepubliceerd, was een der hoofdagitators bij het optreden van den joodschen
pseudo-Messias Sabbathai Tsewie. Zijn beteekenis voor Nederland ligt in zijn
vriendschap met den hollandschen gezant te Constantinopel, L i v i n u s W a r n e r .
Voor hem copieerde hij verschillende karaitische handschriften en vervaardigde
een werk over de genealogie van den patritriarch Abraham, terwijl hij door Warner
ook invloed aan het turksche Hof kreeg. Met de schenking van Warner's
handschriften-collectie aan de leidsche Universiteitsbibliotheek zijn vele
oostersch-joodsche handschriften door Hajakini's werkzaamheid voor ons land
bewaard gebleven.
Zie: Jewish Encyclopaedia (New York, Londen 1901) I, 121.
Zwarts

[Hallincg, Mr. Adriaen]
HALLINCG, (Mr. Adriaen), geb. te Dordrecht Dec. 1681, overl. aldaar 26 Jan., begr.
3 Febr. 1741, was de zoon van Mr. Herman H. (die volgt) en J o h a n n a v a n d e r
M a s t A d r i a e n s d r . Hij werd 18 Sept. 1703 te Leiden als student ingeschreven
en promoveerde 28 Juli 1706 tot meester in de rechten. Vele gewichtige ambten
werden door hem vervuld: oudraad 1711, schepen 1712-13, 1716-17, 1721-22,
1725-26, burgemeester 1728, 1731-32, 1737-38, lid der Admiraliteit op de Maze
1730, gecommitteerde raad der Staten van Holland 1733-35. Hij was ongehuwd.
van Dalen

[Hallincg, Cornelis]

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 8

HALLINCG (Cornelis), geboren uit het huwelijk van C o r n e l i s H a l l i n c g J a n s z .
en C a t h a r i n a d u F r e i s n e (gehuwd 1620, niet te Dordrecht). Hij was licentiaat
in de beide rechten en vóór 1651 wereldlijk priester te Dordrecht, waar hij met twee
andere priesters, nl. L u d . v a n H e u m e n en W. d e M u n t e r geannoteerd was.
Wegens de roomsche ‘stoutigheden en insolentiën’ besloot de dordtsche regeering
de priesters uit de stad te zetten, en 18 Dec. 1652 kreeg Hallincg, die in 1651 pastoor
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der parochie van Maria Minor geworden was, de aanzegging om ‘tegen het
zomersaysoen naer Franckrijck te vertrecken’. Of hij gegaan is, weet men niet, maar
in 1672 was hij pastoor der parochie van Maria Major, in de plaats van L u d o l p h u s
v a n H e u m e n , die 9 Febr. 1672 overleden was. Hij moet in 1688 overleden zijn,
maar zijn naam komt in de doodenlijsten niet voor.
van Dalen

[Hallincg, Mr. Herman]
HALLINCG (Mr. Herman), geb. te Dordrecht 10 Sept. 1647, overl. aldaar 8 Oct.
1693, was de zoon van Mr. Johan (2) H. (die volgt) en M a r g a r e t h a B e r c k . Hij
werd 20 Juni 1666 te Leiden als student in de philosophie ingeschreven.
Den 15en Sept. 1670 werd hij benoemd tot secretaris van Dordrecht in de plaats
van Mr. Nicolaas van der Dussen. In 1674 werd hij lid van den Oudraad. Hij was 6
Febr. 1680 gehuwd met J o h a n n a v a n d e r M a s t A d r i a e n s d r ., overl. 2
April 1727.
van Dalen

[Hallincg, Mr. Jacob]
HALLINCG (Mr. Jacob), geb. te Dordrecht in 1532, overl. aldaar 25 Oct. 1596, was
de zoon van P a u l u s H a l l i n c g en M a r g r i e t e O e m . Hij was meester in de
rechten, werd 28 Jan. 1558 tot secretaris van Dordrecht benoemd en in Maart 1575
tot pensionaris. Hij was met hart en ziel de partij van den opstand toegedaan en
werd in 1579 met Philips van der Aa, uit naam van den Prins van Oranje, naar den
magistraat van Bommel gezonden, om de aldaar ontstane oneenigheden tot rust
te brengen. Hij kweet zich zoo goed van zijn last, dat in 1581 de regeering van
Bommel hem een vergulden kop met latijnsch opschrift vereerde. Later werd hij
benoemd tot raadsheer van het Hof van Holland. Hij was gehuwd met C o r n e l i a
v a n d e r B i e s H e r m a n s d r ., die hem tien kinderen schonk.
Zie: B a l e n , Beschr. van Dordr., 1078.
van Dalen

[Hallincg, Johan (1)]
HALLINCG (Johan) (1), geb. te Dordrecht 14 Nov. 1540, overl. aldaar 10 Jan. 1605,
broeder van den vorige, was veertig-raad in Dordrecht 1575, schepen 1575-76,
1588, licentmeester 1584, gecommitteerde raad der Staten van Holland, dijkgraaf
van Bonavontura en in 1590 bijzondere raad van prins Maurits bij het leger te velde,
in 1593 lid van den Raad van State en in 1596 rekenmeester van Holland. Hij was
gehuwd met E l i s a b e t h v a n d e r B i e s H e r m a n s d r ., overl. 1623, die hem
12 kinderen schonk.
Zie: B a l e n , Beschr. van Dordr., 1079, 1080.
van Dalen

[Hallincg, Johan (2)]
HALLINCG (Johan) (2), geb. te Dordrecht 14 Maart 1616, begr. aldaar 3 Febr. 1706,
was de zoon van H e r m a n H a l l i n c g en A n n a d e J o n g e . Hij was
achtereenvolgens acht-raad 1640, raad 1640-41, veertig-raad 1647, shepen 1655-56
1660-61, burgemeester 1664-65, 1668-69, dijkgraaf van Bonavontura. Hij was de
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partij van de Witt toegedaan en ondervond daarvan in 1672 ruimschoots de gevaren.
Bij de oproerigheden te Dordrecht in Juni 1672 op het stadhuis willende gaan om
over de verheffing van den Prins te beraadslagen, werd hij door zekeren Crijn met
een bijl gedreigd, onder den uitroep: ‘Zoo gij hier een woord tegen zegt, zal ik u met
deze bijl den kop in tweeën klooven’.
Met eenige andere regeeringsleden en burgers werd hij voorts afgevaardigd naar
het kamp te Bodegraven om den Prins te verzoeken de fortificatiën der stad te
komen in oogenschouw nemen. Na den rondgang door de stad werd 's Prinsen
karos door het rumoerige volk aangehouden en werd
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aan Hallincg, die nevens den Prins zat, doorzekeren burger, die hem den geladen
snaphaan op de borst zette, gevraagd, of men den Prins voldoening had gegeven.
Hij riep toen in doodsangst: ‘Viva Oranje!’ waarop een stoute gast zeide: ‘Dat is
maar een doekje voor 't bloeden. Wij vragen, of Zijne Hoogheid al stadhouder is,
zoo niet, dan zullen wij hem uit de koets in onze bescherming nemen, en de rest
als schelmen van stonden aan doodslaan’. In de herberg de Pauw teekende hij
mede de acte van herroeping van het Eeuwig Edict. en de verheffing van den Prins.
Ook werd hij 2 Juli met Johan van der Burch en Matthijs van der Velden naar de
Statenvergadering afgevaardigd, om in zake de acte van herroeping van het Eeuwig
Edict te adviseeren.
Hallincg ondervond nog meer ellende door zijn politieke gevoelens. In Juni 1672
was hij met Johan Meerman, burgemeester van Leiden en Cornelis Geelvinck, heer
van Castricum, gemachtigd geweest om de opgezetenen ten platten lande onder
compagnieën en regimenten te rangeeren en om in en omtrent het district van
Dordrecht een groot aantal huisluiden tot den optocht naar den IJsel en versterking
van het leger uit te vinden, bij loting of anderszins. De huisluiden, na het opbreken
van het leger in eenige steden gebracht en verdeeld, raakten naderhand door het
overgaan der steden in handen van den vijand en werden gevangen gehouden.
Daardoor ontstond onder hunne vrouwen en vrienden en verdere opgezetenen ten
platten lande alom een groote murmuratie, voornamelijk tegen Hallincg, alsof het
alles zijn toedoen was geweest. Op den 15den Juli kwamen omstreeks honderd
boeren uit de Alblasserwaard, die gevangen waren geweest, voor het huis van
Hallincg en begeerden restitutie van de rantsoenpenningen bij hen betaald,
mitsgaders voldoening van hunne achterstallige soldij en remboursement van hunne
ontnomen wapenen. Hallincg antwoordde, dat de Staten orde hadden gesteld, dat
de huisluiden buiten hun kosten zouden worden gelost, en dat hun kapiteins lijsten
zouden opmaken der achterstallige gages tot verdere betaling enz., maar in plaats
van hiermede tevreden te zijn, begonnen de boeren te schelden en te schreeuwen,
‘dat hij hen op de vleyschbanck gebracht en aen de Franschen verkocht had’. Zij
zouden niet vertrekken, voor en aleer zij betaald waren, alhoewel Hallincg ze trachtte
tot bedaren te brengen, door hun elk 2 à 3 ducatons op afrekening te willen geven.
Maar niets baatte. ‘De onstuymicheyt onder haer verder toenemende, hebben
deselve huysluyden eerst met steenen beginnen te werpen ende sijn vervolgens
met gewelt in sijn huysinge gevallen, alle de meubelen, papieren, boecken ende
costelijckheden aen stucken brekende ende vernielende door het geheele huys,
zoo boven als onder, zonder yets heel te laten, hebbende voorts alles medegenomen,
dat sij dragen conden, en hem specialijck van alle sijn contante penningen beroolt,
monterende de voorn. schade ten minsten de somme van twaelff duysent Car.
guldens’.
Des avonds plunderden een veertigtal boeren uit Oud-Beierland zijn woning in
Numanspolder en voerden alle de meubelen enz. op een wagen mede naar
Oud-Beierland, waar zij ze onder elkaar verdeelden en verkochten. Ook dreigden
zij ‘zijn huis in brand te steken, de beesten uit de weide te halen en het gewas te
velde ruineren, zoodanig dat hij geen arbeiders kon bekomen om het zaad te
dorschen’.
Wegens de geleden schade diende Hallincg 6 Aug. 1672 een request in aan de
Staten van Holland, die het in handen van Gecommitterde Raden
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stelden. Bij besluit der Staten van 21 Sept. 1677 werd hem een schadeloosstelling
van 8465 Car. guld. toegekend.
Hallincg was gehuwd met M a r g r i e t a B e r c k J o h a n s d r ., die 30 April 1684
overleed.
Zie: B a l e n , Beschr. van Dordr., 1083; v a n D a l e n , Mr. Corns. de Witt, Dordr.
1918, 91, 92, 96, 105, 107-109.
van Dalen

[Hallincg, Mr. Johan (3)]
HALLINCG (Mr. Johan) (3), geb. te Dordrecht 26 Jan. 1660, overl. aldaar 10 Sept.
1728, was de zoon van Mr. Johan (2), die voorgaat, en M a r g r i e t a B e r c k . Hij
studeerde sedert 25 Sept. 1679 te Leiden en promoveerde 20 Nov. 1681. Hij
bekleedde in zijn vaderstad een aantal aanzienlijke betrekkingen, als oudraad
1687,schepen 1688-89, 1699-1700, burgemeester 1704-05, 1708-09, 1715-16,
1721-22, 1727-28, hoofdofficier of schout 1718-20, 1724-26, lid der Admiralitelt op
de Maze 1712-14. Hij was 13 Aug. 1686 gehuwd met E l i s a b e t h B e l j a e r t s
C o r n e l i s d r ., overl. 2 Nov. 1726.
van Dalen

[Hallincg, Mr. Johan Herman]
HALLINCG (Mr. Johan Herman), geb. te Dordrecht 3 Jan. 1706, overl. aldaar 9,
begr. 14 April 1753, was de zoon van Mr. Johan (3), die voorgaat, en E l i s a b e t h
B e l j a e r t s . Hij werd 15 Febr. 1723 student te Leiden en promoveerde in de rechten
31 Juli 1726.
In 1728 werd hij baljuw van Zuid-Holland, voorts acht-raad 1731, veertig-raad
1731, oudraad 1733, schepen 1734-35, 1741-42, 1746-47, 1750. Hij was de laatste
mannelijke afstammeling van zijn vermaard geslacht; stichtte een fraai familiehuis
aan de Voorstraat te Dordrecht. Zijn huwelijk 2 Febr. 1729 met C o r n e l i a v a n
d e n S a n t h e u v e l (overl. 29 Mei 1775) bleef kinderloos. Zijn weduwe hertrouwde
10 Nov. 1754 met Mr. S a m u e l O n d e r w a t e r .
van Dalen

[Hallincg, Screvel]
HALLINCG (Screvel), zoon van O c k e r H a l l i n c g en M a r i a v a n V l i e t , was
raad van Dordrecht 1542-43, acht-raad 1550, schepen 1551-52, thesaurier 1555-58.
Tijdens de huldiging van Philips als toekomstig heer der nederlandsche gewesten,
te Dordrecht in 1548, logeerde de hertog van Alva in zijn huizen ‘Hemelryck’ en
‘Drake’. Hij was in 1555 gecommitteerd ter algemeene dagvaart te Brussel bij den
afstand van keizer Karel V. Hij stierf 18 April 1558 en werd in de Augustijnenkerk
begraven.
Zie: B a l e n , Beschr. van Dordr., 1073-1074.
van Dalen

[Hallincg, Mr. Willem]
HALLINCG (Mr. Willem), geb. te Dordrecht 4 Sept. 1619, overl. aldaar na 1677,
was de zoon van H e r m a n H a l l i n c g en A n n a d e J o n g e . Den 17en Mei
1636 werd hij als student te Leiden ingeschreven, oud 21 jaar; in werkelijkheid was
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hij nog geen 17. Hij promoveerde echter niet te Leiden. In zijn vaderstad was hij
schepen in 1645-46, 1662-63, 1667-69 en lid van den Oudraad. In 1655 werd hij
gekozen tot lid der Admiraliteit op de Maze in de plaats van Mr. Cornelis de Witt,
en in Juli en Aug. 1664 werd hij afgevaardigd ter vergadering van de Staten van
Holland en moest daarvan rapport uitbrengen. De pensionaris Vivien moest hem
uit zijn jaarwedde ƒ 600 uitkeeren. In 1670 werd hij benoemd voor zeven jaar tot lid
der Admniraliteit van Zeeland te Middelburg, maar in Sept. 1672 werd hij vervangen
door Mr. Gerard de Beveren.
Zie: B a l e n , Beschr. van Dordr., 1083.
van Dalen

[Halsema, Diderik Frederik Johan van]
HALSEMA (Diderik Frederik Johan v a n ), zoon van F r e d e r i k W i l l e m v a n
H a l s e m a en F r o u k j e n F o l k e r s , geb. te
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Groningen 11 Nov. 1736, gest. te Wirdum 24 April 1784. Hij werd 9 Juli 1751 als
student aan de Groningsche academle ingeschreven, waar hij 23 Juli 1756
promoveerde na verdediging van een proefschrift De probationibus (Gron. 1756).
Hij vestigde zich daarna als advocaat in zijn vaderstad, maar hield zich veelvuldig
met de politieke en rechtsgeschiedenis van stad en lande bezig: in 1760 vervaardigde
hij het afschrift van de kroniek van Abel Eppens, dat thans in de
universiteits-bibliotheek te Groningen berust (bibliotheek P.E.I.P. Hs. no. 91). In
1765 vertrok hij met zijn ouders naar het huis Rusthoven te Wirdum, waar hij sedert
is blijven wonen en als zegelaar zijn rechtersambt bekleedde. Na den dood van zijn
vader in 1767 huwde hij het volgende jaar met T r i j n t j e W i l l e m s T i c h e l a a r ,
dochter van W i l l e m J a c o b s T i c h e l a a r en G r i e t j e P i e t e r s Z a n d t (6
Mei 1768); het huwelijk bleef kinderloos. Van Halsema's voornaamste werk is:
Oordeelkundige verhandeling over den staat en regeeringsvorm der Ommelanden
tusschen den Eems en de Lauwers, met: Het aloude Ommelanden wetboek van
o

Hunsingo, opgenomen in Werken Pro Excolendo Jure Patrio II (Gron. 1778, 8 ), dat
nog altijd groote waarde heeft voor dit onderwerp. Handschriften van hem berusten
nog in de Universiteitsbibliotheken te Groningen en Leiden.
Een door een onbekend kunstenaar vervaardigd pastelportret is in het museum
te Groningen.
Zie: Bijdr. gesch. oudh. Gron. I, 151 vlg.; De kroniek van Abel Eppens, uitg. d.
F e i t h e n B r u g m a n s I, XXI vlg.; B. v a n d e r V e e n C z n . in Gron.
Volksalmanak 1926, 150 vlg.
Brugmans

[Hambroick, jhr. Willem Hendrik van]
HAMBROICK (jhr. Willem Hendrik v a n ), geb. te Leeuwarden 19 Febr. 1744, overl.
te 's Gravenhage 16 Mei 1822, was de zoon van R o b b e r t H e n d r i k v a n
H a m b r o i c k , opperhofmeester van prinses Maria Louise (Marijkemeu), douairière
van den stadhouder Johan Willem Friso, en A m e l i a S o p h i a H e r b e r d i n a
v o n R h ö d e r . Hij studeerde te Franeker van 1759 tot 1762, maar heeft geen
academischen graad behaald.
Hij werd lid van de vroedschap, in 1767 van IJlst en 11 Aug. 1777 van Leeuwarden.
Bij de laatstgenoemde benoeming week de stadhouder van allerlei bepalingen van
het reglement van 1766, dat deze benoemingen regelde, af. Hij moest in de stad
wonen en wel in hetzelfde espel als zijn voorganger, hij moest goederen van zekere
waarde in de stad bezitten; en aan geen dezer vereischten voldeed hij. In 1778 werd
hij tevens burgemeester van Leeuwarden, in 1783 zelfs, hoewel hij niet afgestudeerd
was, curator der franeker hoogeschool. In 1784 werd hij nog ontvanger der
boelgoederen, en in 1788 secretaris der friesche rekenkamer. In 1791 nam hij om
gezondheidsredenen ontslag uit zijn betrekkingen maar in 1792, toen zijn gezondheid
hersteld was, werd hij weder benoemd. Ook werd hij toen lid der Staten van Friesland
en afgevaardigde dier provincie naar de Staten-Generaal. In 1795 werd hij uit zijn
betrekkingen, ook van curator (wat hij in 1791 gebleven was) ontzet.
In 1804 werd hij weder secretaris der rekenkamer van Friesland. In 1810, toen
deze betrekking werd opgeheven, ging hij op een hem toebehoorende buitenplaats
Weleveld onder Borne in Overijsel wonen. Hij werd in 1814 niet in den frieschen,
maar in den overijselschen adel opgenomen. Op 6 Apr. 1814 benoemde de
Souvereine Vorst hem tot lid van den Raad van State en op 14 Jan. 1815 tot lid
voor de ridderschap van de Pro-
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vinciale Staten van Overijsel. Beide betrekkingen heeft hij tot zijn overlijden bekleed.
Hij was ongehuwd.
Ramaer

[Hamel, Hendrik]
HAMEL (Hendrik), geb. te Gorinchem 1630, aldaar ongehuwd overl. 12 Febr. 1692,
zoon van D i r c k en van M a r g a r e t h a V e r h a a r , dochter van H e n d r i k en
van C u n e r a v a n W e v e l i n c k h o v e n . Volgens het dagregister van 1651 voer
hij 6 Nov. 1650 uit het Landdiep van Texel op de ‘Vogel Struljs’, die 4 Juli 1651 op
de reede van Batavia aankwam. Aan boord had hij als bosschieter ingeschreven
gestaan. Dit behoeft er niet noodzakelijk op te wijzen, dat hij of zijn familie aan lager
wal zou zijn geraakt. Als soldaat in dienst gaan bij de O.I.C. was voor vele
ondernemende jongelieden het eenige middel om zonder groote kosten in Indië te
komen. Te Batavia werd hij ‘soldaat aan de pen’, doch klom spoedig op tot assistent
en boekhouder, waardoor zijn maandelijksch inkomen van 11 op 30 gld. kwam. In
de laatste functie komt hij voor onder de bemanning van het jacht de Sperwer, dat
18 Juni 1653 van Batavia onder zeil ging om den nieuwen gouverneur van Formosa,
den raad-extraord. Corn. Caesar naar Tayouan over te brengen. Al voer het door
omstandigheden later uit dan wel dienstig was, daar ‘het moeson al hoog begon te
verloopen’, zoo was toch de reis daarheen zeer voorspoedig. Kort bleef het daar
voor anker, reeds 13 dagen later (29 Juli) zette de schipper Reynier Egberts de reis
voort naar Nagasaki. Weldra stak echter een hevige storm op, die het schip op de
kust van het eiland Quelpart deed te loor gaan. De Heeren XVII bejammerden het
verlies van schip, lading en bemanning en vermaanden de indische regeering toch
beter te letten op de moesons. Het belang van den handel moest hun voor alles
gaan. Het droevig lot der opvarenden raakte vergeten, tot ruim 13 jaren later (Sept.
1666), op Deshima de tijding van mond tot mond ging, dat acht wonderlijk
toegetakelde Nederlanders met een zonderling vaartuig waren aangekomen. Het
bleken schipbreukelingen van de Sperwer te zijn, w.o. Hendrik Hamel, die, op
Quelpart aangespoeld en naar Corea gevoerd, in betrekkelijke vrijheid geleefd
hadden in dat geheel onbekende, geheimzinnige land, waar zij zelfs nog een
landgenoot hadden ontmoet, Jan Janse Weltevree, die evenals zij daar reeds een
kwart eeuw geleden gestrand was. Er werd hun nu een verhoor afgenomen door
de japansche autoriteiten, dat aan den keizer te Jedo gezonden werd benevens het
verzoek hen te machtigen dit achttal verlof te geven het land te verlaten. Er ging
nog een jaar mee heen voor die vergunning afkwam, zoodat zij eerst 28 Nov. 1667
Batavia terugzagen. Hamel bleef voorloopig achter, de overigen kwamen op 20 Juli
1668 hehouden in Nederland aan. Op hun verzoek om uitbetaling der gage
gedurende hun gedwongen verblijf in Corea ging de Compagnie wel is waar niet in,
maar uit medelijden werd toch een bedrag van 1530 gld. naar rato onder hen
verdeeld. Intusschen hadden deze acht nog een gelijk getal maats achtergelaten.
Ons hoofd op Deshima, Wilhelm Volger, en zijn opvolger, Daniël Six, riepen tot hun
bevrijding de bemiddeling in van Japan, dat met Corea in relatie stond. Daaraan is
het te danken, dat zeven van hen Sept. 1668 op Deshima en 8 April 1669 te Batavia
landden. De achtste man, de kok Jan Claesz van Dordt, was volgens de ambtelijke
stukken reeds overleden, volgens Nic. Wit sen (dl.IV, kol. 1473) had hij er echter
de voorkeur aan gegeven achter te blijven, te meer daar hij met een vrouw van het
land getrouwd was. Van Hendr. Hamelzelf is na zijn aankomst in Holland (1670)
zeer weinig bekend. Hij moet nog eens naar O.I. geva-
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ren zijn. Aan een gorkumsch handschrift van omstreeks 1734 zijn de sterfdag alsook
de namen zijner naaste familie ontleend. Deze voerden als wapen een zilveren
hamel op een veld van goud.
Zijn tijdgenooten en nageslacht heeft hij den onschatbaren dlenst bewezen de
wederwaardigheden van de zijnen en vele bijzonderheden van land en volk van
Corea te boek te stellen, waartoe hij door het lang gerekt verblijf op Deshima al den
tijd had. Dit journaal is blijkens het bataviaasch dagregister door hem ‘in Rade’
overhandigd (2 Dec. 1667). Een tweede exemplaar hiervan is door het eerste
zevental aan Heeren XVII ter hand gesteld, waarna het al spoedig in handen van
drukkers kwam. Met buitengewone gretigheid werd het gelezen. Nog in 1668
verschenen er drie uitgaven van, korten tijd later waren er in het geheel zes edities
van in omloop. Ook in de achttiende en nog in de eerste jaren der negentiende eeuw
werd het in verschillende verzamelwerken opgenomen. Het voerde als titel: Journael
van de ongeluckige voyagie van 't jacht de Sperwer van Batavia ghedestineert na
Tayowan in 't jaer 1653 en van daer op Japan; hoe 't selve jacht door storm op het
Quelpaerts Eylandt is gestrant ende van 64 personen maar 36 behouden aan het
voornoemde Eylant bij de wilden zijn gelant. Hoe de selve maets door de wilden
daer van daen naer het coninckrijk Coeree zijn vervoert bij haer ghenaemt TyocenKoeck.... enz. Alles beschreven door de boeckhouder van 't voorn. jacht de Sperwer,
genaemt Hendrick Hamel van Gorcum. Langen tijd is dit werk onze eenige bron van
kennis omtrent Corea geweest. M o n t a n u s in zijn foliant: Gedenkwaardige
gezantschappen der O.-I. Maatschappij in 't Vereenigde Nederland aan de Kaisaren
van Japan (Amst. 1669) en N i c . W i t s e n in zijn: Noord en Oost Tartarije (Amsterd.
1692, 2e druk 1705) maakten er beiden van gebruik zonder den naam des auteurs
te vermelden, wel dien van twee andere geredden: den onderbarbier Mattheus
Eibokken en den scheepsjongen Benedictus Klerk van Rotterdam, die Witsen te
woord gestaan hebhen. In 1670 zag te Parijs reeds een Fransche vertaling het licht,
die later in het Engelsch werd overgezet, in 1672 volgde een duitsche uitgave. Toen
Corea in 1876 toegankelijk was geworden voor vreemdelingen, kwamen Hamels
geloofwaardigheid en groote opmerkingsgave schitterend aan het licht. Land en
volk beantwoordden vrij wel nog geheel aan de voorstelling die hij er van gegeven
had. Het doet daarom zonderling aan, dat èn J. Ross en Ch. Dallet in hun werken
over dit land zijn naam geheel verzwijgen en dat Griffis den ruim 1½ eeuw later
gekomen roomschen zendelingen de eer gunt van de eersten te zijn geweest, die
ons over de coreaansche zeden, gebruiken en gewoonten hebben ingelicht. Von
Siebold (dl. V, kol. 730) heeft, ter herinnering aan deze schipbreuk, de plaats waar
het jacht strandde, kaap Sperwer genoemd.
In onze koloniale geschiedenis komt nog een andere H e n d r i k o f H e y n d r i c k
H a m e l voor: de patroon der kolonie aan de zuid-rivier in Nieuw-Nederland. Een
J o h a n H a m e l was van 1612-30 secretaris van Amersfoort. In 1653 komen als
klerken ter secretarie te Batavia voor J o a n en A d r i a a n H a m e l . Ten slotte
woonde te Amsterdam nog een H e n d r i k van dien naam, aan wiens moeder in
1683 en 88 indische wissels zijn overgemaakt. Het is niet bekend, of zij in eenige
familiebetrekking tot elkaar stonden.
Zie: H o e t i n k , Verhaat van het vergaan van het jacht de Sperwer door Hendrik
Hamel, uitg. Lin-
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schoten-vereeniging ('s Grav. 1920); Hamels journaal in het Kol. archief, onderafd.
v. h. Alg. rijksarch. te 's Grav.; R i t t e r , Die Erdkunde von Asien III, 637 (Berlin
1834); T i e l e , Mém. bibliogr. 275 (Amst. 1867); Books of reference concerning
Corea in The Statesman's Year-book (London 1926).
Bartelds

[Hane de Steenhuyse, Constantia Joseph Ghislain Marie graaf d']
HANE DE STEENHUYSE (Constantia Joseph Ghislain Marie graaf d'), geb. te Gent
15 Nov. 1790, overl. te Andergem (provincie Zuid-Brabant) 18 Sept. 1850, was de
derde zoon van J.B. graaf d'Hane de Steenhuyse, die volgt, en M.I. R o d r i g u e z
d e E v o r a y V e g a . Hij werd 27 Juni 1810 sous-lieutenant der cavalerie in het
fransche leger, 13 Mei 1813 luitenant, 20 Juli d.a.v. adjudant van den divisie-generaal
en 23 Maart 1814 kapitein.
Hij maakte den russischen en daarna den duitschen veldtocht mede. Hij
onderscheidde zich 14 en 27 Aug. 1812 bij Krasnoi; op laatstgenoemden dag
verdedigde hij een brug aldaar zoolang tot de cavalerie-korpsen van Nansouty en
Montbrun en een bataillon infanterie de brug konden overgaan. Hij bekwam hierbij
een. kogel in zijn arm, terwijl een paard onder hem werd doodgeschoten. Eenige
maanden later had te zelfder plaatse een treffen plaats, waarbij een deel van
Napoleons leger vernietigd werd. Na Waterloo ging hij over in het nederlandsche
leger en werd 21 Sept. 1815 benoemd tot ritmeester bij de kurassiers. Op 19 April
1830 volgde zijn benoeming tot majoor bij dat korps.
Hij verklaarde zich in Oct. 1830 voor het voorloopig bewind te Brussel. Dit
benoemde hem 22 Oct. tot luitenant-kolonel commandant van het 2e regiment jagers
te paard en 25 d.a.v. tot kolonel.
Op 24 Maart 1831 werd hij door den regent Surlet de Chokier benoemd tot minister
van Oorlog. Als zijn voorganger Goblet was hij uiterst ontevreden over den verwarden
toestand, waarin het leger verkeerde en op 18 Mei d.a.v. verkreeg hij op verzoek
ontslag. Hij werd weder kolonel der jagers en was een dergenen, die 15 Juli 1831
den nieuwen koning Leopold I aan de grens ontvingen.
Op 3 Aug. 1831 benoemde deze hem opnieuw tot minister van Oorlog, maar na
de nederlagen, die het nederlandsche leger gedurende den tiendaagschen veldtocht
aan het belgische had toegebracht, werd het beter geacht, een burger aan het hoofd
van het ministerie van Oorlog te plaatsen, en werd d'Hane op 16 Aug. als zoodanig
ontslagen en weder bij het leger ingedeeld. Op 28 Sept. d.a.v. werd hij
adjudant-generaal der cavalerie, op 1 Oct. 1836 grootmeester van het militaire huis
van Leopold I en 18 Juli 1842 luitenant-generaal en inspecteur generaal der cavalerie.
In 1843 werd hij wegens zijn gezondheidstoestand op zijn verzoek gepensionneerd.
Evenals de Failly (dit dt., kol. 526) en Goblet is d'Hane op ergerlijke wijze door
Eenens voor verrader der belgische zaak uitgemaakt. Als cavalerist heeft hij wellicht
zeer weinig schuld aan de groote fouten, die het belgische legerbestuur gedurende
den tiendaagschen veldtocht gemaakt heeft, maar hij had op dat gewichtige tijdstip
genoeg zelfkennis moeten bezitten om te begrijpen, dat hij de man niet was om in
dezen toestand orde te scheppen.
Hij was ongehuwd. Hij had een natuurlijken zoon, dien hij gewettigd heeft, en
wiens zoon, lid der Kamer van vertegenwoordiging en later gouverneur van Belgisch
Limburg, zijn verdediging tegen Eenens op zich genomen heeft.
Ramaer
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[Hane de Steenhuyse, Jean Baptiste Marie Joseph François
Ghislain graaf d']
HANE DE STEENHUYSE (Jean Baptiste Marie Joseph François Ghislain graaf d'),
geb. te St.
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Martin d'Ackegem (provincie Oost-Vlaanderen), gedoopt 24 Aug. 1757, overl. te
Gent 17 Jan. 1826. was de zoon van P i e r r e E m m a n u e l J o s e p h baron d '
H a n e d e S t e e n h u y s e en C o l e t t e T h é r è s e d e l a V i l l e t t e .
Hij werd als lid der Staten van Vlaanderen met den advocaat Gijselinck in 1789
aangewezen als afgevaardigde naar Breda om met afgevaardigden der
nederlandsche algemeene Staten te onderhandelen over een verbond, waarvan
evenwel niets gekomen is. Hij was lid van de vergadering te Brussel, waar 11 Jan.
1790 een verbond onder van der Noot en van Eupen tegen keizer Joseph II gesloten
werd. Deze beweging ging teniet toen deze onverwacht stierf en zijn opvolger
Leopold II gematigd optrad.
Van 1806 tot 1813 was d'Hane lid van den conseilgénéral de préfecture van het
departement Escaut. De koning van Westfalen Jéròme heeft in 1811 bij hem
gelogeerd. In Febr. 1814 werd hij door het te Brussel gevestigd voorloopig bestuur
der zuidelijke Nederlanden benoemd tot intendant van genoemd departement, een
betrekking, gelijk staande met die van gouverneur (h.t.l. commissaris der provincie)
thans.
Als zoodanig heeft hij in zijn ambtswoning, tijdens Napoleons zegetocht van Elba
naar Parijs, den naar Gent gevluchten koning Lodewijk XVIII van 22 Maart tot, 22
Juni 1815 gehuisvest. Het gevolg des Konings was slechts voor zooveel het
onmiddellijk voor diens dienst noodig was, in de ambtswoning ingekwartierd. De
kosten zijn d'Hane waarschijnlijk van rijkswege vergoed.
Toen er in plaats van de intendanten 1 Sept. 1815 gouverneurs aangesteld werden,
werd d'Hane als intendant ontslagen en tegelijk benoemd tot lid der Eerste Kamer.
Dit bleef hij tot zijn overlijden. Hij werd in 1783 graaf.
Hij huwde 29 Maart 1783 M a r i e M a d e l e i n e I s a b e l l e markiezin
R o d r i g u e z d e E v o r a y V e g a , gedoopt 1 Nov. 1760, overl. 11 Juli 1842,
bij wie hij 6 zonen en een dochter had.
Ramaer

[Hanna, van Recklinghausen]
HANNA, van Recklinghausen, dochter van den middeleeuwschen joodschen bankier
G o d s c a l k e ‘van Rakelinchusen’, die met ‘siinre gheselscap juden’ groote
bankzaken in den achterhoek en het Oversticht dreef en aan vele overijselschen
edelen aanzienlijke bedragen borgde. Hanna, die ook in de bankzaken betrokken
was. treffen wij het eerst in 1332 en 1333 te Lochem aan, waar zij met haar vader
toen gevestigd was. Daar haar naam sinds 27 Mei 1349 plotseling uit de
archiefstukken verdwijnt, moet zij in handen van de Sint Maartenslieden, de
overijselsche kruisbroeders, zijn gevallen. Inderdaad betaalden die met de geroofde
pandbrieven den utrechtschen bisschop.
Zie: J a c . Z w a r t s , Hoofdstukken uit de geschiedenis der Joden in Nederland
(Zutphen 1929), 25 en 32 vgl.
Zwarts

[Hanssen, Herman]
HANSSEN (Herman), kanunnik van de orde van het H. Kruis. geb. te Duiven,
overleed als missionaris te Bovenkarspel 6 Maart 1722. Hij was door den nuntius
Bussi van Keulen naar Ooster- en Westerblokker gezonden in 1709. Het was juist
in den tijd der scheuring, toen een gedeelte der priesters het gezag van den door
den Paus benoemden vicarius apostolicus en van den nuntius niet wilden erkennen.
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Zij zochten en vonden steun bij de Staten. De Katholieken wilden niet ter kerk gaan
bij de weerspannige priesters. Deze dienden o.a. ook klachten in over Hanssen te
Blokkers. In een
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relaas van den provicaris, Martinus de Swaen 1709, aan de gecommitteerde raden
van Holland werd geklaagd, dat Hanssen een kruisbroeder was, zonder behoorlijke
zending van buiten gekomen in een pastorie der hollandsche clerezij. Hetzelfde
zegt van Heussen in zijn Batavia Sacra. Hanssen moest verschijnen voor de
commissarissen van Holland en Westfriesland in zake het weren der regulieren, 21
Sept. 1709. Hij wist zich vrij te pleiten. Men kon niet bewijzen, dat hij monnik was.
Dezelfde moeilijkheden had zijn medebroeder, de kruisheer Fredericus Cramer of
Cremer, uit Emmerik, door den nuntius gezonden naar Werfershoef en Raamburg.
Hij moest eveneens voor de commissarissen verschijnen en bleef. Hanssen vertrok
uit de Blokkers naar zijn klooster, wegens ongenoegen met zijn onderhoorigen in
verband met de godsdienstige geschillen. Zij zonden wel eenige afgevaardigden
naar hem met schoone beloften, doch hij weigerde weder te keeren. Hij verbleef in
het klooster te Keulen, waar hij zelfs prior schijnt geweest te zijn. De nuntius zond
hem naar Bovenkarspel, toen een poging mislukte om hem te Dordrecht te plaatsen
(Bijdr. Haarlem XXVI, 427). Hij heeft er het pastoreele ambt bekleed tot groot
genoegen zijner onderhoorigen tot aan zijn dood, 1722. Tegelijkertijd was nog een
kruisheer werkzaam in die streek, Petrus Hamakers, te Spanbroek.
De vicaris Bylevelt noemt in zijn verslag ‘Herman, Josephus Hansen’ Ord. S.
Crucis, tegen de concordaten in naar Bovenkarspel gezonden. Hij wordt ook
genoemd Joh. Hendrikszoon Hanssen in Bat. Sac. en de lijst in Arch. Utr., en Joh.
Hanssen. Zie hierover Bijdr. Haarlem XXXIII, 92-93. Het Necrol. Haarl. in De
Katholiek noemt hem Hermannus Harssen Ord. S. Cruc.
Zie: v a n H e u s s e n , Batavia Sacra II, 448, 451, 456; Katholiek LIII (1873), 276;
Bijdr. bisdom Haarlem II, 345, 357, X, 394, III, 277, 279, X, 393, 394, XXII, 427-430,
XXVI, 325, 326; Arch. aartsb. Utrecht II, 30, 153, IV, 118, XXXII, 125, X, 18, 28.
Fruytier

[Happel, Johannes Maurits van]
HAPPEL (Johannes Maurits v a n ), zoon van M a r t i n u s v. H., geb. te
Rauschenberg in Hessen-Nassau, overl. te Batavia 13 Juni 1690. Deze officier,
gewoonlijk luitenant Maurits genoemd, in dienst bij de legermacht der O.I.C. wordt
in 1680 vermeld als bevelvoerend sergeant op het fort Salida, Sumatra's W.K., waar
hij zich weldra op een tocht tegen Priaman tot vaandrig benoemd zag. Ook door
zijn voor die dagen groote kennis van het Maleisch en zijn handigheid in den omgang
met de inlanders had hij de aandacht op zich gevestigd. Bij res. 31 Maart 1682 wordt
hij als provisioneel luitenant ingedeeld bij de troepen bestemd tegen Tangerang,
dat door den bantamschen sultan Ageng bijzonder versterkt was en eerst na vele
gevechten kon genomen worden. Tweemalen werd hij dat jaar ernstig gewond. Op
19 Jan. 1683 wordt hem de vervolging opgedragen van sheik Joesoef, den
rijksbestierder, gehuwd met een dochter van Ageng. Deze schoonzoon had grooten
invloed op diens jongsten zoon Poerbaja, welke door hem tot een bedevaart naar
Mekka was overgehaald. In Juli komt hij ziek te Cheribon aan, vereenigt zich na zijn
herstel in Augustus met de troepenmacht van Johan Ruys, waarna het den onzen
gelukte Joesoef gevangen te nemen. Bij res. 23 Jan. 1684 zendt de regeering hem
naar Tandjongpoera om maatregelen te treffen ten einde Poerbaja in handen te
krijgen. Kort daarna tot provisioneel kapitein bevorderd, neemt hij in Aug.
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1684 deel aan den tocht onder Couper tegen Soerapati, den voormaligen
balineeschen slaaf, die zich opgeworpen had tot hoofd van een talrijke bende
gedroste slaven, welke door Ruys waren overgehaald tegen belofte van opheffing
hunner slavernij onder de vanen der Compagnie te dienen. De Hollanders echter
niet vertrouwend was hij later met de zijnen uitgeweken naar het gebergte, waar hij
er, in de onbekende binnenlanden tot Loeringtengah vervolgd, in slaagde de wijk
naar Kartasoera te nemen. In 1685 tot kapitein der bataviasche buitenforten benoemd
en ook tot heemraad legt v. H. zich toe op landontginning aan de Krokot. In 1686
is hij echter weer op Japara, waar Valentijn hem leerde kennen; in 1688 op Java's
n.o. kust en Madoera en treedt nog datzelfde jaar als hoofd te Japara op, waar hij
‘sieck ende lam’, weldra te Batavia overleed.
Hij was gehuwd met J o h a n n a d e B o l l a n (1664-1732), dochter van
J a c q u e s , afkomstig uit Luik. Uit dezen echt sproten H e n r i ë t t e , zeer jong
gestorven, en A n n a C a t h a r i n a (1685-1730), geh. met Mr. L a u r e n s T o l l i n g ,
die als raad van Indië in 1725 is overleden. Hij had bij haar een dochter J o h a n n a
A l i d a T o l l i n g (1707-29), gehuwd met den lateren G.-G. Adriaan Valckenier
(1737-41) (zie dl. VII, kol. 1221). Na den dood van haar echtgenoot, hertrouwde
Johanna van H. met den bekenden veldoverste en raad van Indië H e r m a n d e
W i l d e (gest. 1707) van 's Gravenhage. Dit huwelijk bleef kinderloos. Haar broer
Mr. H e n d r i k d e B o l l a n (1655-1701) studeerde te Leiden in de rechten en
werd bij res. 27 Nov. 1688 tot landdrost te Batavia benoemd, in welk ambt hij
overleden is. Bij haar dood liet zij een groot vermogen na.
Zie: d e H a a n , Priangan I; V o g e l , O.I. Reisebeschreibung (Altenburg 1706);
V a l e n t i j n IV, 1, 29; Indische Gids 1901, 619.
Bartelds

[Harderwijk, Alphardus]
HARDERWIJK (Alphardus), professor aan de universiteit te Leuven, 15e eeuw. Hij
werd geimmatriculeerd aan de universiteit te Leuven, 1447 (E. R e u s s e n s ,
Matricule de l'universitë de Louvain I, 16, no. 22). In dat jaar treft men ook nog aan
onder de studenten te Leuven, baccalaurei in de filosofie: J o a n n e s d e
H a r d e r w i j k en B r a n d o l p h u s d e H a r d e r w i j k . Meester Alpher Herdrewijk
baccalaureus in de theologie werd in 1462 van stadswege aangenomen als leeraar
aan de universiteit om te lezen ‘librum sententiarum in theologia’ in de plaats van
den overleden professor Heimericus van de Velde (de Campo); alzoo blijkt uit de
stadsrekeningen. De geschiedschrijvers der universiteit vermelden dezen professor
niet. In 1463 en volgende jaren komt hij ook niet meer in de stadsrekeningen voor
en nam Henricus van Zomeren de prebende en leerstoel in van wijlen Heimericus
de Campo.
Zie: Analectes hist. eccl. Belg. II, 235, 236, XXXVIII, 182, 186.
Fruytier

[Harderwijk, Gerardus van]
HARDERWIJK (Gerardus v a n ), eigenlijk genaamd d e R a e d t , R o t a , geb. in
Gelderland in het stadje of in den omtrek van Harderwijk, overleed als pastoor te
Keulen. Aan de universiteit te Keulen behaalde hij den graad van magister in de
vrije kunsten en licentiaat in de theologie. Hij trad op als leeraar der filosofie in het
collegium Laurentianum, dat hij als regent volgens het gebruik drie halve jaren
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Juni 1500 werd hij gekozen tot rector der universiteit, welk ambt hij bekleedde tot
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9 Nov. van het volgende jaar. Hij was ook professor der theologie en een groot
voorstander der leer van Albertus Magnus. Hij overleed in 1503 als pastoor der kerk
Sinte Colomba te Keulen. Meerdere zijner werken tijdens zijn leven en na zijn dood
uitgegeven, doen als zeldzame wiegedrukken de aandacht op hem vestigen.
Deze verschillende werken, meest commentaria op Aristoteles en Albertus
Magnus, 1486-97 te Keulen gedrukt, worden beschreven bij H a i n , Repertorium
bibliographicum (1838) II, 3-6 no. 8354-62 en C o p i n g e r , Suppl. to Hain (1895)
I, no. 8354-61; P a q u o t , Mémoires Litt. V, 49-54, vermeldt bovendien nog de
volledige titels van een drietal werken na zijn dood verschenen: Opus quadrupartitum
postillarum Divi Alberti Magni per Magistrum nostrum artium et S.S. Theologiae
Professorem eximium Gerardum de Harderwick aedis D. Columbae pastorem dum
vixit (1504 in oppido imp. Hagenaw).
Alberti magni Postilla super Lucam impressa opera Gera di de Harderwick (Ibid.
1504).
Materia de Crucibus quae in vestibus hominum apparuerunt anno MDI per
venerandum virum mag strum Gerardum de Harderwijk S. Columbae pastorem, ac
Bursae Laurentianae in Colonia doctorem, in suis Vesperiis eodem anno decisa et
ad requisitionem Archipraesulis Hermanni IV, Hassiae Landgravii, impressa (Colon.
o

per Henr. ed Nussia 1508 4 ).
Zie: F o p p e n s , Bibl. Belg. I, 351; deze vermeldt slechts een werk van hem.
Fruytier

[Haren, Duco van]
HAREN (Duco v a n ), geb. te 's Gravenhage 6 Nov. 1747, overl. te Weimar in Mei
1801, was de oudste zoon van den dichter Onno Zwier v. H., die volgt, en A d e l
v a n H u l s . Hij ging te Amsterdam wonen, waar hij op een handelskantoor
werkzaam was. Bij den brand van den grooten schouwburg aldaar op 11 Mei 1772
redde hij de dochter van den grooten handelaar op West-Indië Pieter Willem van
den Heuvel. Het gevolg was, dat hij op diens kantoor geplaatst werd, zijn dochter
huwde en deelgenoot in zijn zaken werd. Zijn vader dichtte op hem een lierzang,
getiteld: De Koopman. Hij deed eenige jaren na den dood van zijn schoonvader en
van zijn echtgenoote, zijn zaken aan kant en ging, daar hij reeds in 1780 tot grietman
van het Bilt benoemd was, in 1785 op het voorvaderlijk kasteel te St. Anna-Parochie
wonen. Hij leefde daar op zeer grooten voet. Hij was ook lid der admiraliteit van de
Vereenigde Nederlanden.
In Jan. 1795 werd hij uit zijn betrekkingen gezet en daar hij meer schulden dan
baten had, verliet hij het vaderland en zette zich na een zwervend leven van twee
jaren in 1797 te Weimar neder, waar hij aangesteld was tot gouverneur van den
erfhertog Karel Frederik. Hij overleed ten gevolge van een ongeval met een
postwagen.
Hij huwde 23 Juni 1772 S a r a M a r i a v a n d e n H e u v e l , geb. in 1751, overl.
in 1785 (begraven 16 Juli). Zij hadden 4 kinderen, waarvan een, Pieter Willem (zie
beneden), den mannelijken leeftijd bereikte.
Ramaer

[Haren, jhr. Mr. Joan Poppe André van]
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HAREN (jhr. Mr. Joan Poppe André v a n ), geb. te Amsterdam 25 Febr. 1755, overl.
te Düsseldorf 14 Maart 1818, was de jongste zoon van O.Z. van Haren, die volgt,
en A. v a n H u l s .
Hij studeerde aan de hoogeschool te Utrecht, waar hij in 1776 werd ingeschreven.
Bij die gelegenheid ontving hij van zijn vader diens vertaling op rijm van den eersten
brief van Pope in Essay on man. Hij kreeg, toen hij met den admiraal van Kinsbergen
in de vacantie een reis met de Argo naar de Levant zou doen, van hem een lierzang
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Van een oud vader aan zijn soon. Hoewel niet bekend is, dat hij in de rechten
gepromoveerd is, werd hij in 1780 raad in het hof van Friesland, maar trad in 1792
in krijgsdienst en werd majoor bij het regiment garde-dragonders. Hij woonde als
zoodanig de overgave van Geertruidenberg aan Dumouriez op 4 Maart 1793 bij.
Door het nieuwe friesche bestuur werd hij 19 Febr. 1795 afgezet als raadsheer.
Ook al omdat zijn financiën zich in ongunstigen staat bevonden, ging hij in het
buitenland, laatstelijk te Düsseldorf, wonen.
Hij werd in 1814 in de friesche ridderschap opgenomen.
Hij huwde 4 Juli 1784 B e a t r i x L a u r e n t i a v a n R o o s m a l e , geb. 29 Dec.
1753, overl. 7 Jan. 1798. Hun 3 kinderen overleden allen voor 1814.
Ramaer

[Haren, Onno Zwier van]
HAREN (Onno Zwier v a n ), geb. 2 April 1713 te Leeuwarden, overl. 2 Sept. 1779
te Wolvega. Zijn ouders waren A d a m E r n s t v a n H a r e n , grietman van het
Bildt, en A m e l i a H e n r i e t t a W i l h e l m i n a d u T o u r . Na den dood van zijn
vader (1717) hield zich vooral zijn oom Duco van Haren met zijn opvoeding bezig.
Hij bezocht de latijnsche school te Zwolle en was daar in den kost bij den waalschen
predikant Royer. Vóór zijn 15e jaar ging hij naar de universiteit te Franeker en een
jaar daarna ging hij rechten studeeren te Utrecht. Na voltooide studie verkeerde hij
aan het stadhouderlijke hof te Leeuwarden en sloot er, evenals zijn broer Willem,
vriendschap met den lateren erfstadhouder Willem IV.
In 1734 werd hij tot burgemeester van Sloten verkozen en tevens tot
geschiedschrijver van Friesland aangesteld. Van eenige werkzaamheid op dit terrein
is niets gebleken. Na den dood van zijn oom Duco (1742) werd hij in diens plaats
grietman van West-Stellingwerf. Sedert 1738 was hij toen reeds gehuwd met S a r a
A d e l e i d e v a n H u l s en had hij ook zitting in de staten van Friesland, die hem
naar de Staten-Generaal afvaardigden. Hij had elf zoons en dochters.
Nadat hij tot president van den Raad van State was benoemd, hield hij in die
kwaliteit in 1746 een paar redevoeringen, waarin hij aandrong op krachtig optreden
tegen Frankrijk; toen in het volgend jaar Willem IV erfstadhouder werd, was van
Haren een der invloedrijkste staatslieden. In de London Evening Post van 16 Sept.
1746 kwam een uittreksel van zijn eerste redevoering. Onno Zwier stond in
staatsinzichten geheel naast zijn broer Willem. Hij schreef: ‘Ik ben geen ingekankerde
vijand van Frankrijk, geen dienaar van het oostenrijksche, noch een werktuig van
het engelsche hof, maar een ronde en oprechte Nederlander, bezorgd voor de
veiligheid en naijverig op de vrijheid, het welzijn en den roem van mijn land’. In 1747
werd hem het gezantschap naar de zwitsersche kantons opgedragen om de Zwitsers
te bewegen tot het zenden van hulptroepen naar Oostenrijk; bij den Vrede van Aken
was hij extra ordinaris ambassadeur en plenipotentiaris van Hunne Hoogmogenden.
Behalve blijvend commissaris-generaal van de zwitsersche en grisonsche troepen
in dienst van de republiek was hij tot 1760 voor Friesland commissaris in de
Admiraliteit te Amsterdam.
Reeds in 1751 overleed zijn beschermer en vriend Willem IV; zijn weduwe droeg
van Haren op een lijkrede op te stellen; de proeve van klassicistische rhetorica vond
bewonderaars en werd in 1766 gedrukt. Hij was meer een persoonlijke vriend van
Willem IV dan echt Oranje-man geweest. Vóór alles wilde hij de regenten-partij,
waarin hij zulk een gewichtige plaats innam, tot heerschappij
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brengen. Na den dood van den stadhouder toont hij zich steeds meer tegenstander
van de stadhouderlijke politiek, van de gouvernante Anna en later van den hertog
van Brunswijk. Willem V nam een onverschillige houding tegenover hem aan. Als
de legers van d'Estrées Brunswijk en Hannover belagen, dringt hij aan op de
neutraliteit van Holland in dezen. In zijn eerst in 1835 uitgegeven gedicht: Mijn
gepasseerd Leven, weet hij vooral aan dit laatste zijn val in den Haag. Door een
laaghartig complot van verwanten is hij uit den Haag verwijderd en het valt uiterst
moeilijk met zekerheid vast te stellen in hoeverre Onno Zwier inderdaad schuld
gehad heeft.
In 1758 was zijn oudste dochter A m e l i a getrouwd met J o h a n A l e x a n d e r
v a n S a n d i c k , uit West-Indië afkomstig. Van Sandick kwam door van Haren in
de Staten-Generaal; hij dankte zijn positie aan zijn schoonvader, die van zijn kant
gaarne domineerde over jongere ambtgenooten. In 1759 was zijn dochter C a r o l i n e
W i l h e l m i n a verloofd met Mr. W i l l e m v a n H o g e n d o r p , den toekomstigen
vader van G i j s b e r t K a r e l . De geboden voor dit huwelijk waren in Friesland en
in den Haag reeds gelezen, toen op 10 Febr. 1760 een snood plan ten uitvoer werd
gebracht. Caroline en haar 16-jarige zuster M a r i a n n e E l i s a b e t h verklaarden
ten huize van van Sandick, dat haar vader zich te haren opzichte had schuldig
gemaakt aan het tentamen criminis incestus. Deze verklaring werd aangegrepen
om den vader ten val te brengen. Vader van Hogendorp schorste de
huwelijksproclamaties. Zijn zoon vaardigde Aegidius van der Dussen,
kolonel-commandant van de karabiniers, naar van Haren af met de boodschap, dat
hij alleen dan het huwelijk zou laten doorgaan als van Haren in een acte schuld
bekende en beloofde Holland te zullen verlaten en niet dan met goedvinden van de
drie in het stuk te noemen personen daar zou terugkeeren. Op 18 Febr. 1760 heeft
van Haren een zoodanige acte in duplo geteekend. Zij is mede onderteekend door
AE. van der Dussen en I.J. de Roy, advocaat voor de Hoven van Justitie in Holland.
Daags na de onderteekening trok Onno Zwier naar Brussel. Zijn broer Willem
deed wat hij kon om de gevaren van het geval te bezweren. Caroline trouwde met
van Hogendorp. Na de vernieuwing van zijn mandaat voor de Staten-Generaal is
Onno Zwier in April 1761 toeh teruggekeerd in den Haag en hij nam zitting. Van der
Dussen deelde toen de zaak mede aan den hertog van Brunswijk, voogd van Willem
V. Deze gaf er kennis van aan den raadpensionaris Stein en deze in een geheim
besogne aan de Gedeputeerden van Hunne Hoogmogenden (28 April 1761).
Ondanks het protest van de Friesche Staten werd van Haren de toegang tot de
Staten Generaal ontzegd. Hij moest dus naar zijn landhuis bij Wolvega terugkeeren.
Van daar uit heeft hij in 1762 drie Deductiën geschreven, waarin hij zijn onschuld
tracht te bewijzen en beweert dat hem de acte op slinksche en gewelddadige wijze
was afgeperst. Zonder succes. Sedert leefde hij teruggetrokken in de studie. Men
bleef vermoedelijk in het geheim hem bestoken. In den nacht van 6 op 7 November
1769 drongen dieven of sluipmoordenaars in zijn woning. In 1776 brandde zijn huis
Lindenoord te Wolvega af, waarbij meubelen, bibliotheek, werken in handschrift
(o.a. levensbeschrijvingen van Fagel en van Bloys van Treelong en een geschiedenis
van het krijgswezen in Nederland) verloren gingen. Hij was overtuigd van
kwaadwilligheid. Hij stierf een paar jaar later bijna vergeten.
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Eerst in zijn afzondering te Wolvega begon van Haren verzen te schrijven. Het eerste
wat hij als dichter uitgaf was zijn treurspel Agon, Sultan van Bantham in 1769. Het
is het eerste treurspel, dat in onze Oost speelt en dankt zijn ontstaan aan des dichters
studie van zeevaart- en handelsgeschiedenis. De Hollanders spelen in dit stuk geen
mooie rol en de sultan heeft en verdient ook de volle sympathie van van Haren.
Men heeft beweerd, dat hij in dit stuk vooral zijn eigen verongelijking heeft willen
uitdrukken en de feiten onhistorisch zijn voorgesteld. De sultan Agon met zijn goeden
zoon Hassan en zijn dochter Fathema zouden de goede kwaliteiten van van Haren
vertegenwoordigen en deze drie worden te gronde gericht door het verraad van een
valschen Hollander en een verdorven zoon Abdul. De verbasterde Hollanders zoeken
steun bij den vreemdeling (den hertog van Brunswijk). Dat deze laatste het stuk
begreep zou den aanval op van Haren's leven van Nov. 1769 verklaren. Anderen
zien in van Haren een voorlooper van Multatuli en die opvatting lijkt mij gewettigd,
ook als van Haren niet bewust het stuk als zoodanig bedoeld heeft.
Reeds in 1770 kwam in den Haag een fransche vertaling van het stuk uit door
een onbekende, die zich jong en een Hollander noemt. In 1812 verscheen te Parijs
een tweede fransche vertaling; deze is van een toen te Parijs gevestigd Hollander
H e n d r i k J a n s e n . Ook bestaan er nog twee omwerkingen van den hollandschen
tekst, van P i e t e r v a n S c h e l l e (1786) en van v a n 's G r a v e n w e e r t (1825).
C o r v e r heeft de drie stukken, die van van Haren bestaan, met enthousiasme doen
spelen, direct nadat ze verschenen, doch zonder succes.
Van Haren had nog meer plannen voor treurspelen o.a. ‘Palimao den Alfoerees
' en ‘Jonkvrouw Maria van Maesen of Noord-Holland verlost’; alleen Willem de
Eerste, Prins van Oranje kwam tot stand en verscheen in 1773 met een tweeden
veel veranderden druk van Agon samen als: Proeven voor Nederlands Toonel. In
een voorrede verklaart hij zich voorstander van het fransche classicisme: ‘De
Franschen alleen van alle Volkeren van Europa hebben en verdienen den roem,
dat sy in ieder der verscheidene zoorten van Treurspellen niet alleen de Grieken
hebben geëvenaard, maar zelfs hebben overtroffen.’ Hij prijst Corneille, Racine, Cr
billon en Voltaire.
Zijn tweede tragedie speelt op 10 Juli 1584; Willem I wordt omgeven door
personen, die daar op dien dag in de hun toegeschreven qualiteit niet konden zijn.
Marnix was toen in Antwerpen, Oldenbarneveldt nog geen raadpensionaris enz. Te
beginnen met zijn Lijkrede op Willem IV, in 1766 gedrukt, tot zijn in 1779 verschenen
laatste werk Proeve van eene nationale zedelijke leerrede van een oud man aan
de jeugd van Nederland, hebben al zijn werken ten doel den ongunstigen indruk
van het gebeurde in 1760 weg te nemen. Als litterator behoort hij in zijn tijd tot het
oude. De Theorie der Dichtkunst van v a n A l p h e n wekte zijn ergernis. Nog meer
dan zijn broer voelde hij de moeilijkheid om zich in goed, vloeiend Nederlandsch uit
te drukken, daar natuurlijk zijn eigenlijke moedertaal het ietwat hollandsch getint
Fransch van zijn kringen was. Maar hij wijdde zich met groote zorg aan de zuiverheid
van den vorm, evenals Willem. Zijn hoofdwerk De Geusen verscheen binnen zeven
jaar viermaal, bij elken herdruk zorgvuldig omgewerkt.
In hetzelfde jaar waarin Agon verscheen (1769) kwam de eerste druk van de
Geusen onder den titel: Aan het Vaderland. Met den titel:

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 8

687

De Geusen, Proeve van een Vaderlands gedicht verscheen het in den tweeden en
derden verbeterden en gewijzigden druk (1771 en 1772): een vierde opnieuw
verbeterde druk is van 1776. Het was aanvankelijk als lierdicht bodoeld, het bestaat
uit lyrische strofen van tien verzen. Een heldendicht is het niet; daarvoor was
trouwens in de 18e eeuw de alexandrijn de aangewezen versmaat. In den eersten
vorm bestond het uit 20 zangen, ieder van 16 strofen. Hij was geïnspireerd door
een schilderij ‘vertoonende den staat deezer landen in 't jaar 1572, waarop onder
andere zaken ook na 't leeven waren afgebeeld bijna dartig van de voorsnaamste
mannen, die aan weerzyden in die Beroertens hadden uitgeblonken.’ Voor alles
richt hij zich op de verheerlijking der Oranjes; verder geeft het gedicht een
verheerlijking van den wereldhandel van Nederland, wordt de opstand tegen Spanje
geteekend, de daden der Geuzen, inneming van den Briel, enz.; de Godheid wordt
erkend als bestuurder in al deze dingen; de Zwijger ziet in een droom de blijde
intrede te Amsterdam van Willem IV; zeelieden, veldheeren, staatslieden worden
gehuldigd. Eerst in een latere uitgave ook de dichters en schilders. Het slot is de
heldendood van Sebastiaan de Lange, die den brand in het kruit steekt, en enkele
regels over 's dichters tweeden zoon, die in den zeedienst is en zijn vader misschien
nooit zalt terug zien, omdat sluipmoordenaars het op diens leven gemunt hebben.
In de latere drukken is zeer veel gewijzigd, zoowel wat vorm als inhoud betreft. Er
zijn nieuwe zangen bijgevoegd. Ook volgen er uitvoerige Aanteekeningen en
Ophelderingen.
Ook de latere zoogenaamde pindarische lierzangen, die van Haren nog schreef,
droegen een persoonlijk karakter. Zoo is daar De Hersc ijning, een lierzang. 5 Aug.
1776, gewijd aan de nagedachtenis van Willem IV en prinses Anna, waarin hij aan
het slot zijn innige genegenheid voor zijn vrouw uitspreekt; de zang was toegezongen
aan Adeleide. Dan volgt de lierzang De Schimmen, een soort helle- en hemelvaart,
waarbij hij de gefolterden en de groote mannen ontmoet als Oldenbarneveldt, de
Groot, de Ruyter en de Oranjevorsten. In het zelfde jaar 1778 verscheen De
Staatsman, opgedragen aan zijn tweeden zoon, die intusschen in de politiek was
gegaan. Aan een vierden zoon, die in den krijgsdienst was, richtte zich De Vrijheid.
In een lierzang aan zijn schoondochter S a r a M a r i a v a n d e n H e u v e l ,
gehuwd met zijn oudsten zoon Duco, die voorgaat, prees hij De Inenting (1777),
toen deze nog zeer gevaarlijk geacht werd. Aan den handel wijdde hij eenige
prozastukken en een lierzang De Koopman, gericht aan zijn oudsten zoon ‘negociant
tot Amsterdam’. Hij wijst op den adel van Venetië en Florence, die aan den handel
hun adeldom dankten. Den eersten zang van Aan het Vaderland, dien hij in volgende
drukken geschrapt had, werkte hij om tot een nieuwen zang De Koophandel en hij
droeg hem op aan het Zeeuwsch Genootschap. Dan komt in 1778 nog Vaarwel,
van een oud vader aan syn (derden) soon, varende op 's lands schip van oorlog De
Argo, en in 1777 ging daar weer aan vooraf De Landbouw. Al deze zangen zijn
geschreven in denzelfden strophenvorm als De Geusen. Den alexandrijn gebruikte
hij voor zijn vertaling van den eersten brief uit P o p e 's Essay on man. Onder zijn
prozageschriften treffen we nog Het leven van Joannes Camphuis. Japan met
betrekking tot de Hollandsche Natie en de Kristelijke godsdienst (1775), Over de
nationale of vaderlandschie gedichten (1778 in deel VI van de Werken van het
Zeeuwsch Genootschap).
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Dit laatste hing samen met De Geusen en gaf aan, hoe hij dit werk beschouwd wilde
hebben. Zijn uitvoerige Nieuwjaarsbrief van 31 Dec. 1777, aan zijn jongsten in 1758
geboren zoon, is van politieke en krijgskundige strekking. Uitgaande van een fransch
stukje, La boite de Pandore, deel uitmakende van het Theâtre de la Foire van
L e s a g e en d ' O r n e v a l (1721), schreef van Haren tegen het eind van zijn leven
(1778) een geestig en vermakelijk spelletje, Pietje en Agnietje of de doos van
Pandora ter gelegenheid van het naderend tweede eeuwfeest van de Unie van
Utrecht. De grondgedachte ervan is: Nederland groot geworden door
rechtvaardigheid, eenvoud van zeden en goede trouw, is aan het kwijnen gegaan
door zucht naar weelde, trouweloosheid en geweld. Hooger zegen is alleen te
wachten, indien allen te zamen terugrkeeren tot de oorspronkelijke dingen, die de
nationale grootheid deden ontstaan. Hij wist dit te leeren in den vorm van luchtige
luim en scherts. Van het fransche stukje nam hij slechts weinig over. Bilderdijk prees
dit werkje zeer terecht. Van Haren gaf het anoniem uit en niet bij zijn gewonen
uitgever (Clement in Zwolle). In zijn Proeve van eene nationale zedelijke leerrede,
gedacht hij op een meer ernstige wijze de stichting der Utrechtsche Unie.
Zijn werk sloot zich niet aan bij dat van zijn tijdgeenooten hier in Holland; hij volgde
zijn eigen weg, zij het dan ook hoofdzakelijk in den geest van het fransche
classicisme. Hij is een hoekige, sterk sprekende figuur met rijke, veelzijdige kennis,
hartstochtelijk bij uiterlijke kalmte en oudhollandsche deftigheid; hij had niet enkel
boekenkennis, hij kende ook het leven. Mocht er inderdaad een vlek zijn geweest
in zijn eigen leven, hij heeft die uitgewischt door zijn nobele houding daarna.
De dichterlijke werken van de gebroeders van Haren zijn uitgegeven door J e r .
d e V r i e s , Amsterd. 1824-26; Leven en werken van W. en O.Z. van Haren door
J. v a n V l o t e n (Dev. 1871-4). Een omwerking van De Geusen gaven B i l d e r d i j k
e n F e i t h , De Geusen, Vaderlandsch dichtstuk (Amst. 1785).
Zijn portret geschilderd door een onbekend kunstenaar is op het stadhuis te Aken,
een ander anoniem portret bij de familie von Hohenlohe Langenburg in Bohemen,
dit laatste werd gegraveerd door P. Velijn; voorts een lithografie door H.J. Backer.
Zie: J.H. H a l b e r t s m a , Het geslacht der van Harens (Dev. 1829) en
Letterkundige Naoogst (1845) II, 427 vlg.; J.I.D. N e p v e u , Bijdrage tot het leven
van Onno Zwier van Haren (1868); C. B u s k e n H u e t , De van Harens in Litt.
Fantasieën VI; J.A.F.L. v a n H e e c k e r e n , De weduwe van Onno Zwier van Haren
in Gids 1875, III, 493; H.J. P o l a k , De gebroeders van Haren in diens Studiën
(Zutpben 1888); H.E. M o l t z e r , Hareniana (Gron. 1876); D.C. N i j h o f f , De hertog
van Brunswijk; W.H. d e B e a u f o r t , De hertog van Brunswijk in diens
Geschiedkundige Opstellen I, 184; T h e o d . J o r i s s e n , Aan het Vaderland, eene
studie (Amst. 1872); J.A.F.L. v a n H e e c k e r e n , De Geuzen van O.Z. van Haren
in Taal en Letteren IV, 347; Mijn gepasseerd leven (onbekend gedicht van eenen
bekenden dichter) uitgeg, door J.H. H a l b e r t s m a (Dev. 1835): over Pietje en
Agnietje zie B i l d e r d i j k , Bijdrage tot de tooneelpoezie (Leiden 1823, 185); het
fransche stuk La boite de Pandore in de uitg. der werken door J. v a n V l o t e n
(493).
Voor de intrige-geschiedenis: Nederlandsche jaarboeken van Nov. 1762 en J.
van Vloten,
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Een edelman onder de ploerten in Levensbode V en Werken der van Harens, 531.
Over Agon: W.H.F. M a n s v e l t , Onno Zwier van Haren geen voorlooper van
Multatuli in Gids 1920, IV, 307 en J.A.F.L. v a n H e e c k e r e n , Een voorganger
van Multatuli in T a a l e n L e t t e r e n IV, 329.
Prinsen

[Haren, Pieter Willem baron van]
HAREN (Pieter Willem baron v a n ), geb. te Amsterdam 15 Dec. 1774, overl. te
Aken 12 Juli 1850, was de zoon van D. van Haren (zie boven) en S.M. v a n d e n
H e u v e l . Hij trad, toen zijn vader in 1795 naar Duitschland vertrok, in hannoverschen
krijgsdienst en ging eenige jaren later in engelschen krijgsdienst over. Hij bracht het
daarin tot majoor, maar nam in 1814 als zoodanig ontslag en zette zich te
Leeuwarden neder.
Hij werd in 1814 in de friesche ridderschap opgenomen en werd 1 Juni 1821 door
de ridderschap van Oost-Stellingwerf tot lid der provinciale Staten van Friesland
gekozen. Bij zijn periodieke aftreding 3 jaren later verzocht hij reeds, niet in
aanmerking te komen.
Hem werd in 1825 de titel baron toegekend. Hij was ongehuwd en met hem stierf
het geslacht van Haren in de mannelijke lijn uit.
Ramaer

[Haren, Willem van]
HAREN (Willem v a n ), geb. 21 Februari 1710 te Leeuwarden, overl. te St.
Oedenrode 4 Juli 1768. Zijn vader was A d a m E r n s t v a n H a r e n , grietman
en ontvanger-generaal van Het Bildt, zijn moeder A m e l i a H e n r i e t t a
W i l h e l m i n a d u T o u r . De van Harens vormen een aanzienlijk geslacht, dat
uit de omstreken van Maastricht afkomstig was, dat tijdens den opstand tegen Spanje
in Friesland was gekomen, op en top friesch was geworden en aan verschillende
aanzienlijke friesche families vermaagschapt was. 12 Mei 1717 stierf Adam Ernst;
het huisgezin van Amelia ging door een familieveete uit elkaar en Willem kwam met
zijn jongeren broer Onno Zwier in huis bij hun grootvader Willem van Haren, die in
de plaats van zijn zoon grietman werd, wonende op het slot te St. Anna-parochie.
Als de familie in Leeuwarden was, vond de jonge Willem een speelmakker in het
prinsje van Oranje. Bij Valckenaer te Leeuwarden leerde hij Latijn; op zijn veertiende
jaar ging hij naar de hoogeschool te Franeker rechten en geschiedenis studeeron;
op zijn 15de trok hij voor de rechtsstudie naar Groningen. Hij kwam daar in huis bij
den professor in de rechtsgeleerdheid, Jean Barbeyrac, een veelzijdig ontwikkeld
Franschman, wiens colleges over het natuurrecht vreemdelingen naar Groningen
lokten. Dit verblijf moet voor Willem van veel invloed op zijn vorming geweest zijn.
Sept. 1728 stierf zijn grootvader en op 18-jarigen leeftijd volgde hij dien op als
grietman en als burchtheer op het slot. Hij heeft zijn studie daar ijverig voortgezet
en verkeerde vriendschappelijk met de friesche aristocraten en aan het hof te
Leeuwarden. 13 Nov. 1731 overleed zijn moeder; aan haar nagedachtenis wijdde
hij in 1732 zijn eerste gedrukt gedicht. In ditzelfde jaar verbrandde een deel van het
slot, waarbij belangwekkende familiestukken verloren gingen o.a. het authentieke
journaal van den watergeus Daam van Haren. Hij knoopte intieme betrekkingen
aan met M a r i e C r u l l e r s , een hellebaardiersdochter, waaruit in 1734 een dochter
W i l h e l m i n a en twee jaar later een zoon A d a m E r n s t geboren werden, die
den toenaam v a n d e r B o r g kregen. Intusschen was hij reeds sedert 1734
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verliefd op M a r i a n n e C h a r l e s , de 11 jaar oudere ‘dresser’, een positie tusschen
kamenier en ceredame, aan het hof van prinses Anna. Zij was een engelsche van
goede familie, haar vader was kapitein in hannoveraanschen dienst, maar toch zeer
beneden den stand der van Harens.
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Prinses Anna keurde dit huwelijk als een mésalliance sterk af en vergaf het hem
niet; toch kwam het op 20 Mei 1737 tot stand, nadat hij een maand te voren bij
notarieele acte zijn verhouding t o t Maria Crullers had verbroken en een financieele
regeling voor haar had getroffen. Toch is hem deze verhouding verder zijn geheele
leven een bron van kwelling en zorgen gebleven.
Hij vestigde zich na zijn huwelijk op het slot te St. Anna; het huwelijk bleef
kinderloos. Hij bleef leven in kunst en wetenschap; vooral de fransche literatuur trok
hem aan, in het bijzonder was zijn eerzucht Voltaire na te volgen als heldendichter.
Sedert den zomer van 1738 werkte hij aan zijn epos Friso, waarin hij naar het
grondidee van de Aeneis den held, een indische vorst, Friso, na lange omzwervingen
naar het noorden vocrt om daar het friesche rijk te stichten. De vorm en het grondidee
zijn klassiek, maar de dichter verkondigt er bij monde van Friso's mentor vooral de
moderne denkbeelden van zijn tijd in. Toen het in 1740 voltooid was, bracht de
franeker hoogleeraar Petrus Burmannus Secundus hem in aanraking met
Huydecoper, die er voornamelijk taalkundige verbeteringen in aanbracht. Zoo
verscheen het in 1741 onder den titel Gevallen van Friso, koning der Gangariden
en Prasiaten in 12 boeken. Het was als Voltaire's Henriade een vorstenschool, een
leerboek van wijze levenskunst, die de deugd liefheeft om haars zelfs wil, van
godsdienst des harten, die niet op gezag maar van nature opziet tot den hemel en
buigt voor den wijzen wil van de godheid. Het pleit voor verlicht despotisme.
Van Haren vertegenwoordigde in de friesche Staten den adel; in deze
hoedanigheid had hij ook te Leeuwarden zijn woning. In 1740 werd hij afgevaardigd
naar de Algemeene Staten en vestigde hij zich voor een periode van zeven jaar in
den Haag. Met zijn vaderlandsch hart, zijn voortvarenden, krachtigen geest kwam
hij daar in een tijd van slapheid en onverschilligheid. Hij vertegenwoordigde in den
Haag de stadhouderlijke partij en hielp het erfstadhouderschap van Willem IV
voorbereiden. Hij stelde zijn dichtkunst in den dienst van zijn staatkunde. Zoo gaf
hij in 1742 uit zijn weeklacht Op den moord gepleegd aan de Chineezen le Batavia
den 9 October anno 1740. Door die kleinere gedichten werd hij meer beroemd dan
door Friso. Holland had de pragmatieke sanctie onderteekend en zijn steun beloofd
aan Maria Theresia in den oostenrijkschen successie-oorlog, die ontbrandde. Maria
Theresia had haar hoop op Holland en Engeland gevestigd; maar de Staten waren
niet bereid om haar te steunen, omdat zij in een oorlog vreesden voor de verheffing
van prins Willem tot kapitein-generaal en stadhouder van meerdere gewesten. Van
Haren, die deze verheffing wenschte. trad op voor de rechten van Maria Theresia,
beschuldigde Holland van onridderlijke trouwbreuk. Toen trad hij in het begin van
1742 op met zijn gedicht Leonidas, waarin hij zijn politieke bedoelingen tot uiting
bracht, en met nog twee gelijksoortige lierzangen. Zij hadden een enorm succes;
binnen drie dagen waren honderdduizend exemplaren verkocht van Leonidas; er
ging een ridderlijke geest van moed en rechtsgevoel van uit, al was de taal van den
verfranschten dichter niet geheel zuiver evenmin als in zijn Friso. Zooals Vondel in
zijn Palamedes, had hij de staatkunde van zijn eigen tijd behandeld in den vorm
eener grieksche episode, en wel uit den vrijheidsoorlog tegen de Perzen. Zijn
tijdgenooten, die de toestanden en verhoudingen kenden, begrepen hem onmiddellijk;
Xerxes is er de fransche koning, die een inval wil doen in Griekenland (Duitschland)
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enz. Er verschenen onmiddellijk tegengedichten, waarop van Haren weer
antwoordde. Zij kwamen in die dagen verzameld uit: Gedigten voor en tegens
Jonkheer Willem van Haren, met nog drie vervolgen, Leonidas kwam daarin ook
voor in latijnsche en fransche vertaling. Van Haren zelf voegde er drie zangen bij:
Lof der vrede, waarin hij den vrede prijst, maar niet iederen vrede hoe dan ook
bewaard. In Engeland verscheen Extract of Mr. van Haaren's Love of Peace, a
Poem in three Cantos (1742). Hij heeft inderdaad sympathie verwekt voor Maria
Theresia. De Staten-Generaal besloten 20.000 man hulptroepen te zenden. Met
trots beweerde hij deze met drie dichtstukjes op de been gebracht te hebben. In
1743 volgde nog een lierzang Aan zijne Groot- Brittannische Majesteyt, die in het
Engelsch werd vertaald; in 1744 de ode Aan Calliope, waarin hij al de lasterschriften,
die tegen hem uitgekomen waren, beantwoordt.
Intusschen had hij ook persoonlijk met Voltaire kennis gemaakt, die hem trachtte
te vleien met een fransch gedicht waarin o.a. de bekende regels voorkomen ‘La
grandeur d'un Batave est de vivre sans maitre Et mon premier devoir est de servir
le mien’. Hij hoopte van Haren te winnen voor de fransche politiek.
De dichter heeft het niet bij woorden gelaten; in 1746 trok hij zelf mee ten oorlog,
nadat de Zuidelijke Nederlanden reeds geheel in handen van de Franschen gekomen
waren, en in 1747-48 was hij gedeputeerde te velde en sloot hij vriendschap met
den reeds vroeger door hem bezongen prins Karel van Lotharingen, aan wiens hof
te Brussel hij later veel zou verkeeren. Kort daarop is hij benoemd tot kwartierschout
en dijkgraaf van Peelland en kocht hij te St. Oedenrode het huis Henkenshage,
waar hij zich metterwoon vestigde. Intusschen ondervond hij aanmerkelijke
financieele schade door pachters-oproeren in zijn grietenij in Friesland. Hiermee
beginnen zijn financieele rampen. De kas was geplunderd, de boeken werden
verscheurd. Van Haren kon deze schuld niet delgen zelfs door den verkoop van
goederen tot een bedrag van 80.000 gld. Hij werd beschuldigd zich als ontvanger
met 's lands penningen te hebben verrijkt. Na het sluiten van den vrede begroette
hij dien, tegelijk met de geboorte van een jongen erfprins, in een lierzang, en werd
hij benoemd tot gevolmachtigd gezant aan het hof van Brussel, waar hij een vroolijk
leven leidde. Zijn positie werd sterk geschokt in 1751 door den dood van Willem IV,
zijn vriend, beschermer en weldoener. Toch heeft hij zijn ambt tot zijn dood
behouden, doch politieken invloed had hij niet meer.
G. G e r a r d u s S c h r ö d e r , de conrector van Delft, zette zich dadelijk na de
eerste uitgave van Friso aan een vertaling in het Latijn. Deze vertaling is slechts
ten halve voltooid. Zelf heeft de dichter aan een fransche vertaling gewerkt. Ook
van de vele proeven hiervan is niets verschenen. Wel verscheen later een fransche
vertaling van den 2en druk in 1785 te Parijs. Lang is van Haren doende geweest
met een verbeterden tweeden druk, voor 1784 heeft hij er zich echter blijkbaar weinig
mee kunnen bezighouden. Hij heeft den bouw eenigszins gewijzigd en den vorm
be- en verschaafd. Beter is het epos er niet door geworden. Joncourt Sacrelaire,
P.A. de Huybert, J.J. Mauritius en Clement schijnen vooral invloed op de omwerking
gehad te hebben. Nov. 1758 verscheen de tweede druk te Amsterdam. Hij heeft
nog aan een derden druk gedacht, misschien onder den invloed van de min gunstige
kritiek in de Tael- en Dicht kundige Bijdragen van 1760. Hiervan en van de plannen
tot een nieuwe uitgaaf van zijn overige gedichten is niets
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gekomen. In 1760 verscheen zijn bekende schoone elegie, Het menschelijk leven.
In 1762 gaf hij nog eenige psalmvertalingen op aandrang van den griffier Fagel,
toen door Friesland een voorstel gedaan was tot een verbeterde psalmvertaling.
27 Juni 1758 stierf zijn vrouw, in haar slepende ziekte trouw verpleegd door
Wilhelmina van der Borg, die intusschen met een onbeteekenend luitenant Tissot
van Patot was getrouwd. Het gezin met kinderen teerde te St. Oedenrode mee van
de geringe inkomsten van van Haren, die steeds meer in schulden geraakte en zelfs
tot wisselruiterij verviel. Adam Ernst, de zoon van Marie Crullers, was in 1757 te
Leiden student in de rechten geworden en hij trok na een lange studie naar Indië.
Tijdens het leven van zijn vrouw nog onderhield van Haren een tweede gezin met
A n n a K a t h a r i n a L o u i s e N a t a l i s (P f e f f e r ) een vrouw van zeer
bedenkelijke zeden, een ‘overgegevene hasardspeelster’. In 1759 stierf prinses
Anna. Halbertsma zegt: ‘Met haar zonk de beschermengel der van Harens in het
graf.’ In het volgend jaar werd de familienaam bezoedeld door het bekende tragische
geval met Onno Zwier van Haren. Na den dood der prinses is Willem getrouwd met
zijn bijzit, die toen reeds drie kinderen van hem had. In haar huwelijk kwamen er
nog twee, een daarvan is waarschijnlijk H e n r i ë t t e A m é l i e d e N é r a h
(omzetting van Haren), die een tijdlang de onwettige levensgezellin van Mirabeau
was.
Vooral de jaren onder dit tweede huwelijk moeten voor van Haren bijzonder pijnlijk
geweest zijn. Meer dan 150 schuldeischers, die samen bijna anderhalve ton hadden
te vorderen, brachten zijn rust en waardigheid voortdurend in gevaar. In 1763 heeft
hij er nog aan gedacht het open komende gezantschap te Constantinopel aan te
vragen, in de hoop daar zijn fortuin eenigszins te kunnen herstellen. In den Haag
was hij niet meer in tel. Toen in 1766 de erfprins het stadhouderschap aanvaardde,
kon hij er nauwelijks iemand vinden, bereid zijn gelukwensch over te brengen. In
1767 brak hij bij een val zijn dijbeen, eerst een jaar later kon in een huiselijk feestje
zijn genezing worden gevierd, waarbij zijn kinderen een stukje: La piété filiale
opvoerden. Kort daarop heeft hij zich op Henkenshage door vergif het leven
benomen. Zijn lijk werd naar Brussel vervoerd; zijn weduwe weigerde natuurlijk de
nalatenschap te aanvaarden; daardoor is hij op 's lands kosten begraven.
Zijn portret, in 1753 door F. Dumesnil te Brussel geschilderd, is gegraveerd door
I. Houbraken. Deze gravure komt voor in den tweeden druk van Friso. Ook een
gravure van P. Tanjé naar B. Akkema. Voorts een door een onbekend kunstenaar
geschilderd portret in het museum te Leeuwarden en gegraveerde portretten door
R. Vinkeles, P. Velijn, e.a. en een lithografie door H.J. Backer.
Zie: J.H. H a l b e r t s m a , Het geslacht der van Harens (Deventer 1829) en
Letterkundige Naoogst II (Dev. 1845); C. B u s k e n H u e t , De van Harens in Litt.
Fant. VI, 1; H.J. F o l a k , De gebroeders van Haren in diens Studiiën (Zutphen 1888);
H.E. M o l t z e r , Hareniana (Gron. 1876); Leven en Werken van W. en O.Z. van
Haren, uitgeg. door J. v a n V l o t e n (Dev. 1871); ook J e r o n i m o d e V r i e s
gaf de Dichterlijke werken der beide van Harens uit (Amst. 1824). Over F r i s o :
N i c . B e e t s , Verpoozingen op letterkundig gebied (Amst. 1873), 41 vlg. en J.
K o o p m a n s in De Beweging 3e jrg. III, 166 vlg. en 304 vlg. Over Leonidas:
J a c o b u s S c h e l t e m a , Geschied- en letterkundig mengelwerk (Amst. 1817) I,
132 vlg.; D.C.
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N i j h o f f , De staatsman-dichter Willem van Haren in Nederland (1901); H.J.L. v a n
H a s e l e n , Willem van Haren's Gevallen van Fríso (Alphen 1922); J. v a n V l o t e n ,
Maria Crullers en echtgenoot in Levensbode V, 88; F.C. W i e d e r , W. van Harens
Friso in Tijdschr. Mij. Ned. Letterk. XVI, 21; J.A.F.L. v a n H e e c k e r e n , Iets over
W. van Haren in Taal en Letteren 1900, 157; W.Z. Hareniana in het archief van St.
Oedenrode in Fr. Volksalm. 1893, 61; S. K a l f f , W. van Ha en en zijn koloniale
boetzang in Tijdsp. 1900 II, 369; C. B a k e , Een telg der van Harens in Oud Holland
1884, 209 en Nav. 1886, 141.
Prinsen

[Haren, Willem Anne baron van]
HAREN (Willem Anne baron v a n ), geb. te 's Gravenhage 24 Aug. 1749, overl. te
Veenklooster, gemeente Kollumerland, 22 Apr. 1835, was de tweede (of als men
een jong gestorven broeder mederekent de derde) zoon van O.Z. van Haren en
S.A. v a n H u l s .
Hij werd in 1758 kadet en in 1764 luitenant ter zee en verkreeg als zoodanig in
1772 op verzoek eervol ontslag. Hij ging te Wolvega ten huize zijns vaders wonen.
Deze was omstreeks dien tijd door den invloed van hertog Lodewijk Ernst van
Brunswijk-Wolffenbuttel uit al zijn betrekkingen gezet behalve die van grietman van
WestStellingwerf. Zijn zoon hielp den door vele rampen voor zijn tijd afgeleefden
man door zijn laatste moeilijke jaren heen en volgde hem na zijn dood in 1779 als
grietman op. Ook werd hij kort daarna volmacht voor de grietenij het Bilt naar de
friesche Staten.
Hij trachtte de zeer bezwaarde erfenis van zijn vader te regelen, en bleef daarom
ongehuwd, maar in 1792 maakte hij kennis met de zeer rijke erfdochter C e c i l i a
J o h a n n a v a n H e e m s t r a , eigenares van Vogelensangstate onder
Veenklooster, die half en half verloofd was met haar vollen neef Mr. W.H. v a n
S y t z a m a . Zij vatte een hevige liefde voor van Haren op en brak de verloving,
wanneer die bestond (hetgeen twijfelachtig is), met van Sytzama af. Haar
heerschzuchtige moeder, reeds lang weduwe en die ook na har meerderjarigheid
har goederen beheerde, was hevig tegen van Haren gekant, vooral omdat zijn vader
een doorbrenger geweest was en een zijner broeders dit nog was en zij ditzelfde
daarom ook van hem, hoewel dit nimmer gebleken was, vermoedde.
Toen Cecilia begreep, dat zij har moeder niet tot andere gedachten kon brengen
en zij zich te zwak voelde om in haar bijzijn aan haar aandrang weerstand te bieden,
vluchtte zij in den zomer van 1794 naar Leer in Oost - Friesland. Kort daarna ging
zij te Emden wonen. Van Haren bezocht haar in 1794 een enkele maal. Haar moeder
verliet Vogelensangstate en bouwde een huis Vaartzicht onder Oudwoude, gemeente
Kollumerland. In het najaar van 1794 begon van Sytzama, die raadsheer in het
provinciaal gerechtshof geworden was, een proces tegen Cecilia wegens verbreking
van trouwbelofte.
In Jan. 1795 brak de omwenteling uit en in de volgende maand werd van Haren,
evenals zijn 29 ambtgenooten als grietman afgezet en evenzoo als lid der Staten.
Met friesche hoofdigheid bleef van Sytzama, die als raadsheer werd afgezet, zijn
proces handhaven.
Van Haren, van wien de warme liefde voor het huis van Oranje bekend was, was
een dergenen, die door het schrikbewind, dat sedert Jan. 1796 in Friesland de
teugels van het bewind in handen genomen had, 7 Febr. op het Blokhuis te
Leeuwarden gevangen werden gezet. Hoewel het leger onder den generaal-majoor
Dumonceau op 11
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d.a.v. Leeuwarden binnentrok en deze de gevangen genomen gematigde patriotsche
volksvertegenwoordigers bevrijdde, bleef van Haren met een aantal andere
Oranjemannen nog tot 7 Mrt., hoewel onder minder onaangename omstandigheden,
gevangen.
Het was hun verboden Friesland te verlaten. Waar het proces steeds doorging,
begreep van Haren, dat het eenige middel om dit te stuiten, een huwelijk met Cecilia
was. Het was te gevaarlijk, dit in Friesland te sluiten, maar het bleek hem, dat het
in Steinfurt, een graafschap van de vorsten van Bentheim, volgens oude wetten
vergund was, te huwen alleen op een verklaring der beide huwelijkscandidaten. Met
hulp van R. van Lynden kwam hij bij Beetsterzwaag over de grens van Friesland,
liep in één dag dwars door Drente, waar hij geen rijtuig dorst huren, en kwam uitgeput
en ziek te Steinfurt aan, waar zijn bruid hem verscheidene weken verpleegde. Na
zijn beterschap werd het huwelijk gesloten. Toen dit in Friesland bekend werd, had
het proces, waarin 6 Sept. 1797 het laatste getuigenverhoor plaats had, weinig
voortgang meer, maar het was toch eerst in 1802, dat van Sytzama zich bij het fait
accompli neerlegde.
Het echtpaar bleef te Emden wonen en keerde eerst in 1814 naar Nederland
terug. Zij gingen toen te Steenwijk, in 1815 te Wolvega wonen en betrokken eerst
in 1819 Vogelensangstate. Van Haren hield zich sedert vooral bezig met de
administratie van de goederen zijner vrouw.
Hij werd 29 Aug. 1814 benoemd tot lid der provinciale Staten van Friesland voor
de ridderschap van West-Stellingwerf. Ook werd hij 24 Juni 1816 benoemd tot
grietman van West-Stellingwerf, maar deze benoeming werd op zijn verzoek
ingetrokken. Als Statenlid werd hij in die grietenij geregeld herkozen en na de
reglementswijziging van 1825 in 1827 door de geheele ridderschap van Friesland.
In Mei 1830 verkreeg hij op zijn verzoek ontslag als lid der Staten. Toen hem
gevraagd werd, waarom hij, die, hoewel 80 jaren oud, nog krachtig als een man van
middelbaren leeftijd was, dit ontslag gevraagd had, zeide hij, dat men behoort terug
te treden alvorens men bemerkt, achteruit te gaan.
In de Vrije Fries, 9e deel, blz. 301-326, geeft J.H. H a l b e r t s m a op verschillende
plaatsen een getuigenis over hem, waaruit blijkt, dat hij een hoogstaand man was.
Hiermede komt overeen, dat C.L. van Beyma (dl. VIII, kol. 94) op 3 Febr. 1795
voorstelde, van de 3 friesche afgevaardigden die bij het fransche leger over de
overgave van Friesland kwamen onderhandelen, er 2 gevangen te nemen en van
Haren vrij te laten. Het was dan ook omtrent hem niet gerechtvaardigd, dat Pieter
Vreede op 5 April 1796 in de Nationale vergadering naast Rengers (dl. III, kol. 1066)
van Haren noemde als de beide meest beruchte voorstanders van het Oranjehuis.
Van Haren werd in 1814 in de ridderschap van Friesland opgenomen en hem werd
in 1825 de titel baron verleend.
Hij huwde 21 Juni 1797 C e c i l i a J o h a n n a v a n H e e m s t r a , geb. 18 April
1767, overl. 25 Febr. 1836. Het huwelijk was kinderloos.
Zijn portret is gelithografeerd door L.A. Vintcent.
Zie omtrent hem L(o u i s e ) E(n g e l b e r t s ), Een vergeten proces (Utr. 1925).
De zaak tusschen van Haren en van Sytzama wordt hierin getrouw weergegeven.
Ramaer

[Hartingh, Nicolaas]
HARTINGH (Nicolaas), geb. te Amsterdam, waarschijnlijk omstreeks 1715, overl.
te Batavia 25 Dec. 1766, vermoedelijk de zoon van M a r t e n
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H a r t i n g h , die in 1726 als commandeur der retourvloot uitzeilde, en van
A m e r e n t i a S i l v e r . In dienst getreden bij de O.I.C., schijnt hij het aanvankelijk
moeilijk gehad te hebben; men leest, dat hij ‘als een arme drommel eenige. jaren
onder de gemeene Javanen naakt en bloot heeft moeten rondloopen om ten koste
van de Compagnie de javaansche taal te leeren’. In 1734 was hij te Tegal, van waar
hij naar Kartasoera gezonden werd voor zijn opleiding tot tolk. In die functie is hij
op Semarang werkzaam geweest, evenals te Soerabaia, waar hij ook tot secretaris
benoemd werd. Daar leerde hem Tjakradingrat van Madoera kennen, bij wien hij in
hooge gunst stond en naar wiens hof hij gezonden werd, toen de goede
verstandhouding tusschen de Compagnie en hem dreigde verstoord te worden. Zijn
‘wijze woordenkracht’ deed des vorsten toorn kalmeeren (1746). Dit had zijn
bevordering tot onderkoopmaan ten gevolge ‘met rang boven de verdere
onderkooplieden in den Oosthoek’ en zijn aanstelling tot resident der nieuwe
residentie Grissee door den G.-G. van Imhoff (1743- 50), met wien hij de bekende
reis over Java meemaakte, waarvan het dagregister verborgen bleef tot Raffles er
voor zijn History of Java van profiteeren zou. Zijn lofdichter, A d r i a e n v a n d e r
G e u g t e n , verving hem als tolk en secretaris te Soerabaia. Zijn tot nu langzame
bevordering ging ouder den ‘hersteller’ des te vlugger. In 1748 werd hij koopman,
op 1 Sept. 1750, in den rang van opperkoopman, gecommitteerde tot en over de
zaken van den inlander, wat hij tot 7 Maart 1754 gebleven is. Ook in het college van
heemraden (1750) en in dat der buitenregenten der hospitalen (1751) kreeg hij
zitting. Op laatstgenoemden datum steeg hij tot gouverneur en tevens directeur van
Java's N.O. kust; hij had toen de Compagnie ‘20 jaren na den anderen gediend,
was niet alleen land- en taalkundig, maar had altoos getoont het talent te besitten
van met den inlander wel om te kunnen gaan’. Van der Geugten verklaarde in rijm
ongeveer hetzelfde ‘Hij spreekt de talen wel, won der inland'ren hert, Dat door een
wijs beleid tot ons getrocken werd. Hij kan hun inborst en hun staatsbeleid
doorgronden, Hetwelk niet ligtlijk word van imant uitgevonden.’ Ook het Kort verhaal
(zie beneden) gewaagt van zijn ‘innemende wijze, hem bijna alleen eigen’. Wat den
hoogsten roem van Hartingh heeft uitgemaakt, is zijn schepping van het sultanaat
van Djocja, de splitsing dus van het eenmaal zoo machtige rijk van Mataram. Bij
resol. van 27 Dec. 1754 vertegenwoordigde hij de Compagnie met den titel van
commissaris plenipotentiaris bij Mangkoe Boemi's inhuldiging, teekende het tractaat
met den nieuwen sultan, bracht daar voor ons zeer voordeelige wijzigingen in en
toonde al zijn bedrevenheid en talent in den omgang met de inlandsche vorsten en
aanzienlijken door den soesoehoenan te overreden een groot deel van zijn gebied
aan zijne nieuwe schepping af te staan. De belooning, volkomen verdiend, bleef
niet uit. Zoo iemand, dan oordeelden de Heeren XVII hem, die gewrocht had wat
geen kostbaren expedities gelukt was, een plaats in het opperste bestuurscollege,
volkomen waardig (missive 22 Oct. 1755). Bij secrete resol. van G.-G. en raden
werd hem echter verzocht voorloopig nog als Java's gouverneur aan te blijven. Daar
hielden de troebelen, veroorzaakt door den javaanschen successie - oorlog, nog
steeds aan. Mas Saïd, een derde kroonpretendent, was nog niet onderworpen. Wel
was hem een gevoelige nederlaag toegebracht. maar hij zette de guerilla voort.
Toen toonde Hartingh opnieuw zijn groot diplomatiek talent.
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Hij wist èn Mas Saïd èn den Soesoehoenan tot elkaar te brengen en naar rede te
doen luisteren. Den laatste bracht hij er toe nogmaals een gebied ook aan dezen
tegenstander af te staan, die nu als Adipati Mangkoe Negara de derde werd in de
nog bestaande trits der vorsten van Solo, Djocja en het Mangkoenegarasche gebied
(17 Maart 1757), waarnaast nog het kleine prinsdom Pakoealaman in stand is
gebleven. Met zelfvoldoening mocht Hartingh uitroepen: ‘dat waarom zoo lang
gekampt is, de verdeeldheid is er!’ Men denke ook over zijn onverschrokkenheid
niet gering. Zonder militair vertoon heeft hij zich in het vijandelijk legerkamp bij
Grobogan gewaagd, waar allen met onverholen wantrouwen tegen de Compagnie
vervuld waren. Een enkele verdachte houding, een onbedoeld kwetsend woord,
een enkel oogenblik van aarzeling, had de samenkomst kunnen doen mislukken
en hem het leven kosten. Herhaaldelijk drong Hartingh er nu op aan naar Batavia
te mogen terugkeeren, doch daar voelde men wel, dat zijn gezag in het nog amper
tot rust gebrachte gebied nog niet kon gemist worden. Het werd 6 Nov. 1761 eer
de afgetreden gouverneur ter reede van Batavia kon verschijnen met als het ware
een gevolg van meer dan dertig javaansche regenten, vergezeld van een
gezamenlijken stoet van 6295 volgelingen, over 217 vaartuigen verdeeld, die den
nieuwen landvoogd Petrus v.d. Parra (1761- 75) hun hulde kwamen betuigen. Nog
werd hij benoemd tot president van hemraden (3 April 1762) en door Heeren XVII
tot raad ord. (21 Nov. 1765). Na zijn overlijden is hij in Mossel's grafkelder in de
hollandsche kerk bijgezet. Bij zijn leven stond hij als zeer rijk te boek. Door leveranties
aan de troepen en de hem wettig toegestane procenten van de soldijen, was het
verblijf op Semarang zeer voordeelig voor hem geweest. Wij mogen hem gelooven,
als hij bij zijn vertrek uit Semarang verklaart, zich nooit aan verboden of particulieren
handel te hebben schuldig gemaakt. In een notar. acte van 1765 vond de batav.
landsarchivaris de Haan zijn vermogen geschat op ruim een millioen Rds., waarvan
slechts een klein deel door de derde echtgenoote werd ingebracht.
Zoo goed als zeker is van zijn hand Kort verhaal van de javasche oorlogen. De
Jonge en van Deventer houden hem stellig voor den auteur; volgens de Haan pleit
hier veel voor; alleen Veth bestrijdt dit, doch geeft toe dat hij er in elk geval de
ontwerper van is. Van het Noodig bericht aan de Edele Heeren bewindhebbers der
O.I.C. (Amsterd. 1783) en ook van Zamenspraken wegens de oorzaken van het
bederf der nederl. O.I.C. kan hetzelfde gezegd worden; in elk geval heeft hij er de
gegevens toe verstrekt, want de daarin gelegde groote detailkennis kan haast van
niemand anders dan van Hartingh afkomstig zijn.
Hartintgh is driemaal gehuwd geweest. De eerste vrouw was D o r o t h e a
W e b e r , die hem een zoon M a r t e n schonk, geb. 1743. Op zevenjarigen leeftijd
naar Holland gezonden, werd hij in 1765 te Haarlem advocaat voor den Hove van
Holland. Hij schijnt dezelfde te zijn als hij, die in 1774 uitkwam als matroos en in
1781 soldijboekhouder en winkelier te Malakka was. Na het overlijden van deze
echtgenoote hertrouwde hij met G i l i a n a W i l h e l m i n a H i l g e r s , oudste dochter
van J a n , heemraad en ritmeester der burger-cavalerie, en van A n n a M a r i a
d e M a i l l e of d e M a i l l y . Geboren in 1721, was zij in 1740 te Hoegli in Bengalen
met J a n J a c o b S l i c h e r uit Gouda gehuwd, die daar raad en schepen geweest
was en wiens gelijknamige zoon,
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geb. te Hoegli 1741, naar Holland gezonden, op zijn beurt raad en schepen in Gouda
zou worden. Zij had nog een broer Mr. M a u r i t s T h e o d o r u s H i l g e r s , die
als raad extraord. gestorven is in 1770. Uit Hartingh's tweede huwelijk sproten
N i c o l a a s , geb. 1753, die op vijfjarigen leeftijd passage naar Holland kreeg;
A m e r e n t i a M a r i a , geb. te Grissee, gehuwd in 1765 met den baljuw J a c o b u s
R i e m e r s m a van Rotterdam en overleden in 1769; en J a c o b a W i l h e l m i n a ,
sedert 1766 de vrouw van Mr. A r n o l d A d r i a a n T e t s . Bij zijn derde
echtgenoote, P h i l i p p i n a T h e o d o r a M o s s e l , overl. 1765, dochter van den
landvoogd en weduwe van den raad van Indië J.A. baron von Hohendorff, kreeg bij
twee jong overleden kinderen. Zij had hem vele vaste goederen aangebracht, wier
waarde in dien tijd echter niet hoog was.
Nicolaas Hartingh blijft in onze koloniale geschiedenis voortleven als een der
verdienstelijkste dienaren der oude Compagnie in een zeer moeilijk tijdperk.
Opmerkelijk is, dat hij, die trouwens in vele opzichten een origineel man was, reeds
oog gehad heeft voor romantisch natuurschoon, een betrekkelijk zelden voorkomend
verschijnsel bij reizigers der 18de eeuw. Waar zoovelen klagen dat ze op hun tocht
door het wonderschoone bergland der Preanger niets dan bergen zien, is hij vol
bewondering, hetgeen hij, eenigszins onbeholpen wellicht, aldus te kennen geeft:
‘wij kwamen te Soemedang aan in de rijterste vermakelijkheid en verlokkende
gezigten, schoon wild.’
Zie: d e H a a n , Priangan I, II; v. D e v e n t e r , Geschied. der Nederl. op Java II,
124, 176- 188; Noodig bericht aan de Ed. Heeren bewindh. der O.I.C. (Amsterd.
1783); d e J o n g e , Opkomst X, 309, 331, 236, 260.
Bartelds

[Hartman, Joannes]
HARTMAN (Joannes), geb. te Hoogland 18 Juli 1798 uit D i r k H a r t m a n e n
G e r b r e g t v a n d e n H e u v e l , gest. 27 Sept. 1859 te Utrecht, werd 27 Jan.
1821 tot priester gewijd. Van kapelaan te Amersfoort werd hij in 1831 pastoor te
Gellikum, in 1837 van de Statie in het Dorstige Hartsteegje te Utrecht. In 1840 bracht
hij zijn Statie over in het Jerusalems-steegje en in Mei 1842 werden de oude kerk
en pastorie verkocht voor ƒ 7150. Van 1843-1853 was Hartman aartspriester van
Utrecht en provisor van het Seminarie Warmond. Sinds 1853 was hij deken van
Utrecht.
Zie: Archief v. Utr. IX, 212.
van der Loos

[Hartogh, Johannes de]
HARTOGH (Johannes d e ), zoon van Mr. A b r a h a m e n A n n a v a n Z o e l e n ,
geb. te Rotterdam waarschijnlijk omstreeks 1650, overl. op de terugreis naar patria
1689. In 1673 en 1675 komt zijn naam te Batavia voor, in 1678 is hij in den rang
van onderkoopman fiscaal en hoofd op Lontor, waarna hem in 1683 wegens ziekte
toegestaan wordt naar Batavia te gaan. In 1684 fungeert hij daar als weesmeester,
in 1685 als eerste te Japara in den rang van opperkoopman. Bij res. 25 Sept. 1686
van daar naar de hoofdstad geroepen, is hij Jan. 1687 te Batavia terug, van waar
hij, op 29 Mei tot schepen gekozen, op 30 Sept. van dat jaar als gezant naar Cheribon
vertrekt. In Maart 1688 wordt hem opnieuw een zending daarheen opgedragen. Hij
heeft daar toen eenige maanden vertoefd. In Febr. 1689 repatrieert hij met zijn
echtgenoote naar Holland per ‘Oost Souburg’. Ter herinnering aan de vele goede
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diensten door hem bewezen, die aan het nageslacht echter niet bekend gebleven
zijn, liet de Compagnie een gedenkpenning vervaardigen, waarop vermeld staat
dat het stuk ‘aan desselfs vader vereert’ is.
Hij was gehuwd met E l i s a b e t h v a n
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L a n g e n h o v e n (overl. 1675). Hun zoon was A b r a h a m , ged. 11 Juni 1673. De
weduwnaar hertrouwde 3 Juli 1675 met J o h a n n a M a r i a d e B i t t e r van 's
Hertogenbosch. Zij schonk hem een zoon H e r m a n u s . Mogelijk is zij familie
geweest van P i e t e r d e B i t t e r die in 1665 als commandeur der retourvloot van
13 schepen door een aantal engelsche oorlogsschepen tot Bergen in Noorwegen
vervold werd, dapper weerstand bood en hen op de vlucht joeg. Een broer van
Johannes de Hartogh was J u s t i n u s . gestorven als opperkoopman in 1684.
Zie: d e H a a n , Priangan I; V o r s t e r m a n v . O y e n II, 18; d e J o n g e ,
Opkomst VIII, 36.
Bartelds

[Hartsen, jhr. Cornelis]
HARTSEN (jhr. Cornelis), geb. te Amsterdam 23 Januari 1823, overl. te Hilversum
11 October 1895. Hij behoorde tot een oude amsterdamsche koopmansfamilie. Hij
was tal van jaren lid van de firma Gebr. Hartsen. Bij de Koloniale tentoonstelling
van 1883 was hij voorzitter der jury. Niet alleen op het gebied van den handel, maar
ook op het terrein der staatkunde heeft hij zich bewogen. In 1859 werd hij tot lid der
Eerste Kamer benoemd, wat hij tot 1877 bleef, toen de Provinciale Staten van
Noord-Holland hem niet herkozen. Hij behoorde tot de conservatieve partij en liet
zijn politieke beginselen vooral ten opzichte van het beheer der koloniën aan het
woord komen, waardoor hij in de Kamer meer dan één Minister van Koloniën en in
het algemeen de veroveringsplannen tegen Atjeh bestreed. Bij de samenstelling
van het Kabinet Mackay in 1888 nam Hartsen daarin zitting als Minister van
Buitenlandsche Zaken, in welk ambt hij werkzaam bleef tot den zomer van 1891 en
de regeling van de surinaamsche Lawa-quaestie tot stand bracht. Ook maakte hij
zich verdienstelijk door de Conventie over de visscherij en den drankverkoop in de
Noordzee en door het brusselsche tractaat over de slavernij en den kusthandel.
Zijn portret is gelithografeerd door F. Hart Nibbrig.
Zie: De Nederlandsche Almanak 1896. Met portret.
Hoogeveen

[Hartsinck, Andries]
HARTSINCK (Andries), broer van Jan Jacob en afstammeling van Carel, die volgen,
geb. te Amsterdam 25 April 1720, plaats en datum van overlijden onbekend. Op
jeugdigen leeftijd trad hij in den zeedienst, voer in 1742 reeds uit als kapitein en
ontving in 1774 zijn benoeming tot schout bij nacht. Om de zeerooverijen der
Marokkanen te beletten, werd hij met een eskader naar de Middellandsche Zee
gezonden (1775). Daar zij echter niet te voorschijn kwamen, kon hij dat jaar slechts
onze koopvaardijschepen convoyeeren. In 1776 werd hij door Pichot vervangen.
Als vice-admiraal (30 April 1776) werd hij in 1783 opperbevelhebber op de vloot,
die dat jaar echter werkeloos bleef. Toen de fransche vloot van Gibraltar noordwaarts
voer, waagde Hartsinck zich gedurende enkele weken op zee. Doch de Engelschen
beheerschten de Noordzee volkomen. Niets kon gepresteerd worden en van het
vermetele plan om een eskader naar Brest te zenden, ten einde zich met de fransche
vloot te vereenigen, kwam niets. De stadhouder als admiraal - generaal werd ter
verantwoording geroepen, maar ook Hartsinck achtte het onraadzaam langer in 's
lands dienst te blijven. Hij heeft een memorie ter verdediging in het licht gegeven.
Uit zijn huwelijk met J o h a n n a C o r n e l i a d e B a s sproot een zoon Pieter
(2) die volgt.
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Zie: d e J o n g e , Geschied. v. h. nederl. zeewezen V-VI; Vervolg op Wagenaar
deel 3, 6, 11.
Bartelds
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[Hartsinck, Carel]
HARTSINCK (Carel), geb. te Meurs 1611, overl. te Batavia 24 Sept. 1667, zoon
van J o r i s H a r t s i n c k , geb. te Meurs 1590, burgemeester aldaar, overl. 25 Sept.
1637, en van C a t h a r i n a B l a n c k , geb. 24 Aug. 1585, gest. 23 Januari 1661,
dochter van Dr. J o h a n n B., kleinzoon van C a r e l H., schepen van Antwerpen,
gest. te Meurs 20 Febr. 1617. Op zeer jeugdigen leeftijd kwam hij in dienst der O.I.C.
op Java, waar hij spoedig de lagere rangen doorliep. In 1637 zond de G.-G. Ant.
van Diemen hem per schip Grol voor de eerste maal naar Tonkin, om daar een
factorij te stichten, waarvan hij tot 1640 het opperhoofd geweest is. Dit land leverde
veel zijde op, die een in Japan zeer gewild importartikel vormde. Daar sedert 1635
geen Japanaer zijn land meer verlaten mocht, had onze gouverneur van Tayouan
op Formosa, Hans Putmans, de hooge regeering te Batavia geadviseerd, dat men
‘onderstaen zou, wat consequente voordeelen aldaer (nl. in Tonkin) voor de
Compagnie sullen te trecken sijn’. Goed ingelicht door het opperhoofd op Firando,
Nic. Couckebakker, onder wien hij daar gediend had, omtrent de manier van
handeldrijven der Japanners, kwam Hartsinck daar aan. Na het overwinnen van
vele moeilijkheden slaagde hij er in een contract te sluiten met koning Lectoea
Toeang, waarbij de Compagnie op zich nam hem 60 kisten zilver en een partij
lakenstoffen te leveren, in ruil voor het recht zooveel zijde te mogen op koopen als
voorhanden was. H. stond dermate in de gunst van dezen potentaat dat hij tot
aangenomen zoon des vorsten verklaard en hem vergund werd de koningsvlag te
voeren, alsmede zich in een Mandarijnsgewaad te tooien. Na zijn terugkeer naar
Batavia werd hij bevorderd tot den rang van opperkoopman, om in 1642 te stijgen
tot lid extraordinair van den raad van Indië, in welke kwaliteit hij op 12 Dec. van dat
jaar repatrieerde als commandeur van een retourvloot van tien schepen. Bij resol.
der Kamer XVII van 29 Aug. 1644 werd hem een vereering toegeleyt van 500 gld.
‘ende so mogt resolveren om weder naar Indien te gaen men op sijne gedane goede
diensten sal letten’. Nog in 1644 werd hij tot ordinaris lid in den raad benoemd en
keerde hij naar den Oost terug. Van 1651 (resol. 7 Aug.) tot 15 Juni 1653 was hij
president van de weeskamer te Batavia, in 1653 commissaris politiek der hooge
regeering in den bataviaschen kerkeraad, in welk jaar hij met algemeene stemmen
tot hoofd op Tayoean benoemd werd. Na het overlijden van den G.-G. Carel
Reniersz. (18 April 1653) gaf hij er echter de voorkeur aan den nieuwen landvoogd
Joh. Maetsuijker als directeur-generaal van den handel op te volgen. Van 29 Mei
1655 tot 29 Mei 1657 was hij tevens voorzitter van het college van schepenen (op
30 Mei, den stichtingsdag van Batavia, traden het schepencollege en de
schutterijofficieren af).
Hij was gehuwd met S a r a d e S o l e m n e , dochter van D a v i d d e S.,
commandant van het leger te Batavia, en van H e s t e r H o o r n b e e k . Zij was
geb. te Arnhem 1619, overl. te Amsterdam 1695. Haar zuster E s t h e r , weduwe
van D i r c k v. A d r i c h e m , hoofd te Soeratte, werd de 2e vrouw van Rijcklof v.
Goens (deel VI, kol. 588). Bij haar huwelijk met C. Hartsinck was zij weduwe van
Pieter Smith, wien zij op Formosa een gelijknamigen zoon geschonken had. Uit
haar tweede huwelijk sproten: G e o r g e , opperkoopman te Jafnapatnam, ongehuwd
overleden op 29 Oct. 1672; Hester (zie art. C. Ranst); David, die volgt; Willem, die
volgt; Johan, die volgt; C a r e l , geb. te Batavia 16 Nov. 1656, overl. te Amsterd. 27
Nov. 1719. Deze huwde 10 April 1683
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aldaar met A n n a R e b e c c a A m y a (1660- 1698), dochter van M a t t h e u s en
van M a r i a d e M a r e z . Uit dit huwelijk sproten 5 kinderen. In 1693 werd hij
kerkmeester der Zuiderkerk te Amsterdam.
Op Firando waren hem bij een japansche vrouw nog twee kinderen geboren:
Pieter Hartsinck Hofenberg en Willem Carel Hartsinck, die volgen.
In F r e d . M u l l e r 's Beschr. Catal. van 7000 nederl. portr. komt een beeltenis
(no. 2176) van Carel H. voor, naar een origineel van J. Houbraken.
Zie: v a n d e r C r a b , Het gesl. Hartsinck in Navorscher, jaarg. 28 (Nijm. 1895),
316-319; d e H a a n , Priangan I (Batav. 1910); G o d é e M o l s b e r g e n , Jan v.
Riebeeck (Amsterd. 1912); V a l e n t i j n , Beschrijvinge van Tonkin, 16, in O. en N.
Oost - Indiën III, 2e stuk.
Bartelds

[Hartsinck, David]
HARTSINCK (David), zoon van den voorg., ged. te Meurs 13 Juli 1646, overl. te
Amsterdam 4 Febr. 1687. Aanvankelijk ingeschreven als student in de philosophie
te Leiden (19 Maart 1664), nam hij later dienst in het staatsche leger. Als ritmeester
streed hij in den slag bij Mont-Cassel (April 1677), waarin Willem III minder gelukkig
was. Na den vrede van Nijmegen werd hij kapitein der voetknechten te Amsterdam.
Op 15 April 1681 was hij gehuwd met A n n a T h i j s s e n , geb. op Malakka, weduwe
van H e n d r i k K o p p s e r s C a r p e n t i e r . Zijn huwelijk bleef kinderloos.
Zie: Het geslacht Hartsinck in Navorscher 1895.
Bartelds

[Hartsinck, Jan Jacob]
HARTSINCK (Jan Jacob), geb. te Amsterdam 14 Oct. 1716, overl. aldaar 28 Oct.
1779, broer van Andries en afstammeling van Carel, die voorgaan. Zijn vader was
J a n C a s p a r , directeur der Geoctroijeerde Sociëteit van Suriname, geh. met
J o h a n n a C o r n e l i a P e l s . Hij begon zijn loopbaan als klerk bij het college der
admiraliteit van Amsterdam, werd heemraad van Watergraafsmeer in 1743, later
charter- en requestmeester der admiraliteit en eindelijk president van de
hoofdparticipanten der westindische compagnie. Zijn naam is blijven voortleven
door zijn Beschrijving van Guiana of de wilde kust in Zuid- Amerika (Amst. 1770),
waarvan ook een vertaling in het Duitsch verscheen (Berlijn 1780), terwijl de
V i l l i e r s er in het Engelsch uittreksels van bewerkte (London 1897) ten dienste
van de beslechting van engelsche grensgeschillen. Het is nog steeds het
standaardwerk voor deze kolonie. Het tweede deel bevat als bijlagen tal van officieele
stukken, die door familierelaties gemakkelijk voor hem toegankelijk waren. Op een
geheel ander gebied bewoog zich zijn Beschrijving en afbeelding van een
geoctrooieerde schepschijf voor allerhande watermolens (Amst. 1771). Het verscheen
naar aanleiding van de uitvinding der molens met hellende schepraden, die van een
geheel andere constructie waren dan de tot nu toe bekende verticale schepraden
o

en waarvan de as een hoek van 45 met het verticale vlak maakte. Ook de
tooneelspeelkunst mocht zich in zijn belangstelling verheugen. Hij vertaalde ‘La
Pupille’ van Barthélemy Christophe Fagan (1702-55) in het Nederlandsch, vertoond
onder den titel De minderjarige (Amst. 1758). Zijn oorspronkelijk werk De
edelmoedige rijkdom werd eerst in 1780, dus na zijn dood, ten tooneele gebracht.
Nog vertaalde hij uit het Fransch De Hagenaar te Enkhuizen (Amst. 1758) en De
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deugdzame armoede, een zedig blijspel (Amst. 1776). In de Letteroefeningen van
het kunstgenootschap Diligentiae Omniae werd opgenomen zijn Redevoering over
de nederduitsche welsprekendheid en dichtkunde.
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Zijn verdiensten werden erkend door zijn benoeming tot lid van het Zeeuwsch
Genootschap der wetenschappen te Vlissingen en tot directeur der Holl. Mij der
wetenschappen (1774). Niet alleen schreef hij voor het tooneel, ook aan den
schouwburg als instelling liet hij zich veel gelegen liggen. Daar den godshuizen in
die dagen de opbrengst der voorstellingen voor een niet gering deel ten goede
kwam, lag het voor de hand, dat Hartsinck, de letterlievende regent van het
oudemannenhuis (sinds 1739) en diens ambtgenoot Cornelis Jacob van der Lijn,
regent van het burgerweeshuis (1759) er bijzonder op bedacht waren het inwendige
van de comedie te verbeteren en te vergrooten, waardoor het aantal zit- en
staanplaatsen tot 1350 uitgebreid werd. Toen de nog van 1638 dateerende
schouwburg door brand vernield werd (11 Mei 1772), werd spoedig een groot, zij
het ook houten gebouw ‘bij provisie’ opgericht, welke tijdelijkheid een eeuw duren
zou. Hartsinck behoorde tot de vier gecommitteerden, die met drie commissarissen
uit de vroedschap het bestuur daarover aanvaardden.
Hij was gehuwd met G e e r t r u i d a C o n s t a n t i a S w e e d e n r i j c k , die zich
ook op de dichtkunst heeft toegelegd. Na haar dood (23 Febr. 1742) hertrouwde hij
met A n n a A d r i a n a H a s s e l a e r , die hem overleefde.
Naar een teekening van Hendrik Pothoven graveerde J. Houbraken zijn portret.
Ook komt zijn portret voor op een regentenstuk van het Oude mannen- en
vrouwenhuis door J.M. Quinkhard (1750) in het Rijksmuseum te Amsterdam.
Zie: Vervolg op de beschrijving van Amsterdam door J. Wagenaar dl. 20-21; te
W i n k e l , Ontwikkelingsgang der ned. letterk. III.
Bartelds

[Hartsinck, Johan]
HARTSINCK (Johan), geb. te Batavia 10 Aug. 1653, overl. 15 Juni 1698, zoon van
Carel en broer van David, die voorgaan. Hij bracht het tot commissaris der monstering
bij het college ter admiraliteit van Amsterdam.
Op 18 Oct. 1678 trad hij te Ouderkerk a.d. Amstel in het huwelijk met J a c o b a
H a t t i n g h , geb. te Amsterdam 8 Febr. 1656, overl. 3 Dec. 1733, dochter van J a n
C a s p e r en van J a c o b a B e c k e r . Hieruit sproten 6 kinderen.
Bartelds

[Hartsinck, Pieter (1)]
HARTSINCK (Pieter) (1), H o f e n b e r g , zoon van Carel, die voorgaat, geb. op
Firando 15 Oct. 1633, overl, te Clausthal 13 Juni 1680. Zijn moeder was een
Japansche; hij en zijn broer Willem Carel (die volgt) werden 29 Oct. 1662 gewettigd.
Hij studeerde aan de hoogeschool te Leiden sedert 29 Sept. 1654 in de philosophie.
Later kwam hij in dienst van den hertog van Brunswijk-Lüneburg, die hem tot hofen bergraad benoemde. Hij had den naam van een groot geleerde te zijn en bleef
bekend door het stichten van een studiebeurs te Meurs (20 April 1680). Hij stierf
ongehuwd.
Bartelds

[Hartsinck, Pieter (2)]
HARTSINCK (Pieter) (2), zoon van Andries, die voorgaat, geb. omstreeks 1760,
overl, te Baltimore 1808. Evenals zijn vader ging hij in den zeedienst, onderscheidde
zich in de ontmoeting bij Doggersbank, was kapitein op een der acht schepen van
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het eskader onder den vice-admiraal Andries Braak (dl. I, kol. 447), dat 23 Febr.
1796 naar Suriname voer. Door een storm gingen twee schepen verloren en het
werd half Mei voor het smaldeel de kolonie bereikte. De opdracht was alle
ambtenaren uit den ouden eed te ontslaan en hun den nieuwen af te nemen. Na
den dood van Braak, volgde Hartsinck hem als bevelhebber op. Hij kreeg den last
met zijn schepen naar een haven van Noorwegen te varen om den franschen kapers
te ontgaan. In
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Juni 1799 kwamen zijn schepen deels te Bergen deels te Dronthem behouden aan.
Daar ontving hij de opdracht de schepen te gelde te maken. Hij werd bevorderd tot
schout-bij-nacht (19 Oct. 1802). Koning Lodewijk benoemde hem tot kolonelgeneraal
van de koninklijke grenadiers der marine (1806). Reeds in 1804 was hij aangesteld
tot opperbevelhebber der vloot, die Batavia tegen een vijandelijken aanval
beschermen moest. Hem werd voorgeschreven de reede in geen geval te verlaten.
Deze uitdrukkelijke last belette hem naar zijn inzien gevolg te geven aan het voorstel
van den franschen schout bij-nacht Linois, om vereenigd een aanval te doen op de
van China komende engelsche retourvloot, die dan hoogstwaarschijnlijk in onze
handen zou gevallen zijn. Deze te groote nauwgezetheid werd echter door het
opperbestuur zoo euvel opgenomen, dat de G.-G. Wiese tot opperbevelhebber der
zee-en landmacht werd benoemd, waardoor hij niet meer in een onafhankelijke
positie tegenover het indische bewind zou staan. Hij vond hierin aanleiding zijn
ontslag te nemen, te meer daar zijn gezondheid door het tropische klimaat zeer
geleden had. Door ziekte kon hij eerst in Sept. 1807 Java verlaten. Aangekomen
te New York moest hij door een embargo op alle vreemde schepen langen tijd in
Amerika blijven. Nog kort voor zijn dood ontving hij de tijding zijner bevordering tot
vice-admiraal.
Zie: d e J o n g e , Gesch. Ned. Zeewezen VI, 2e st. 432, 584v.
Bartelds

[Hartsinck, Willem]
HARTSINCK (Willem), zoon van Carel, die voorgaat, ged. te Meurs 28 Febr. 1648,
overl. te Batavia 30 Januari 1695. Evenals zijn vader trad hij in dienst der O.I.C.,
onderscheidde zich op de expeditie van zijn oom Rijcklof van Goens naar Ceilon
en St. Thomé (zie art. Fr. Caron, kol. 255) en vertrok vervolgens als kapitein naar
Java's N.O. kust, waar ook Speelman hem leerde waardeeren als een bekwaam
officier. In 1678 ondernam hij met kapitein Jonker een tocht naar Tjileungsir, ten Z.
van Bekasi in de bataviasche ommelanden; in 1679 stond hij aan het hoofd eener
troepenmacht tegen de Bantammers, die Maroenda (tusschen de stad en
Tandjongpriok) verontrustten en fungeerde in 1682 als chef van het ‘vliegent legertie’,
dat Tangerang in bedwang moest houden, hetwelk hij veroverde. Hierdoor werd de
sultan, Aboel Natzar, voorloopig uit den nood gered. Toen in dien tijd Palembang
door de Djambiërs in het nauw werd gebracht, trok hij ‘als commandeur en
commissaris’ daar met een legermnacht heen om de zaken tot een goed einde te
brengen. Eind 1683 werd hij als garnizoenscommandant te Bantam geplaatst, waar
hij in April 1684 Fr. Tack opvolgde, die daar het vredestractaat had tot stand gebracht.
Uit erkentelijkheid wegens de inneming van Tangerang vereerde de jonge sultan
hem een kris met gouden gevest, omzet met diamanten. De beëindiging van den
bantamschen successieoorlog was een heele opluchting voor de hooge overheid,
die thans niet alleen een eind gemaakt had aan de toenemende onveiligheid in de
ommelanden, maar zich in het genot gesteld zag van het haar toegezegde
handelsmonopolie. De agenten der engelsche O.I.C., weldra gevolgd door de
Franschen en de Denen, verlieten voorgoed hun laatste loge op Java. Van 20 Juli
1685 tot 13 Oct. 1690 was hij gouverneur van Makassar, waar hij het maar moeilijk
vinden kon met den tot vorst van Boni verheven Aroe Palakka, onzen bondgenoot
in den oorlog met den sultan van Makassar en later in den langen strijd tegen den
pretendent Troeno Djojo. In 1694 werd hij gezaghebber te Bantam en nog in hetzelfde
jaar wederom te Makassar benoemd, welke benoeming echter
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wegens zijn ziekte werd ingetrokken. Kort daarna overleed hij.
Hij was eigenaar (1676) van een land in de omgeving van Mr. Cornelis, waar later
het buitenverblijf van den G.-G. v. Imhoff zou verrijzen. Deze gronden kwamen nl.
na zijn dood aan Jacob Pelgrom, wiens dochter de schoonmoeder werd van
genoemden landvoogd.
Hij was 6 Juni 1675 gehuwd met. M a r i a P i t . geb. te Paliacate, overl. vóór
1695, zeer waarschijnlijk de dochter van L a u r e n s P i t , die in 1652 opperhoofd
aldaar was. Dit huwelijk bleef kinderloos. Bij een gewezen slavin R o s e l i j n van
Makassar had hij drie kinderen: W i l l e m , geb. 1683, S a l o m o n , en E v a , gehuwd
met B a t h a s a r R a v e n s b e r g , boekhouder. Deze drie erfden een derde van
zijn nalatenschap. In zijn testament beval hij, dat zij bij de moeder zouden blijven;
sedert 1649 was het trouwens verboden om halfbloeds naar Nederland over te
voeren en zelfs mannen, die met een ‘mixtiesche’ gehuwd waren, een resolutie,
waaraan echter niet de hand gehouden is. De verbodsbepaling tegen het repatrieeren
van burgers, die een inlandsche vrouw tot echtgenoote hadden, dateerde reeds van
1617. Uit deze makassaarsche Hartsinck's zijn geen personen van beteekenis
voortgesproten.
Zie: d e H a a n , Priangan I; d e z e l f d e , Oud- Batavia I en II; W a g e n a a r , Vad.
Hist. XV, 309.
Bartelds

[Hartsinck, Willem Carel]
HARTSINCK (Willem Carel), broer van Pieter (1), die voorgaat, geb. te Firando 12
Juli 1638, overl. te Beverwijk 22 Mei 1689. Hij trad in dienst der Compagnie, waarbij
hij snel promotie maakte en reeds spoedig den rang van opperkoopman bereikt
had. Als zoodanig was hij van Juni 1660-63 secunde te Datcheron aan de Godavari
in Voor-Indië, van 1663-77 opperhoofd van onze nederzetting in Golconda, ten N.
van den mond der genoemde rivier, van 1677-79 eerste te Mazulipatam, van 1679-81
gouverneur van Noord - Coromandel. Hij repatrieerde als admiraal op een retourvloot
van zestien schepen (26 Juni 1686).
Hij was te Mazulipatam gehuwd (29 Juni 1677) met B e l i d a v a n d e r L a a n ,
geb. 7 Mei 1649, aldaar gest. 25 Oct. 1685, dochter van J a n v.d. L., die als kolonel
in Indië is overleden. Zij was weduwe van Pieter Smith, opperhoofd van Mazulipatam.
Deze Willem Carel had ‘een opgevoede dochter’ genaamd A n n a v a n
N i j e n d a a l , getrouwd met D a n i e l H a v a r t , die met hem als secretaris der
retourvloot de reis meemaakte. Zij overleed onder weg.
Zie: d e H a a n , Priangan I; V a l e n t i j n I, 210; D a n i e l H a v a r t , Op- en
ondergang van Cormandel I, 167, 172, II, 172 (Amst. 1693); Navorscher, jaarg.
1895, 319.
Bartelds

[Hasselaer, Cornelis]
HASSELAER (Cornelis), heer van de beide Eemnessen, geb. 16 Febr. 1674, overl.
te Amsterdam 18 Nov. 1737 (volgens d e H a a n , Priangan IV, 133 zou hij in 1732
op Batavia overl. zijn). Hij ging in dienst der O.I.C. naar Indië, waar hij al spoedig
de aanstelling ontving tot shahbandar te Malakka. Door zijn eerste huwelijk verwant
aan, en sterk geprotegeerd door den G.-G. Abr. van Riebeeck, werd hij bij res. 15
Oct. 1709 benoemd tot shahbandar en licentmeester te Batavia, welke betrekkingen
sedert 1671 vereenigd waren. Het was een uiterst lucratief ambt en steeds zeer
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gewild. Niettegenstaande zijn weinige bekwaamheden bracht hij het tot lid van den
Raad van Indië (Juni 1717) en zelfs tot directeur - generaal van den handel. In 1720
werd hij als regeeringscommissaris naar Ambon
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gezonden tot onderzoek van de redenen der ontevredenheid over den gouverneur
aldaar. Toen Heeren XVII als gevolg van hun klacht over het algemeen ‘verval in
den godsdienst en de justitie’, plotseling den landvoogd Diederik Durven (1729-32),
benevens twee leden van den Raad van Indië en nog eenige hoogere en lagere
dienaren ‘buiten dienst en gage’ naar patria opontboden, behoorde ook hij tot
degenen, die als afschrikwekkend voorbeeld moesten dienen.
Hij huwde in 1706 A n t o n i a L e y d e c k e r , dochter van Ds. M e l c h i o r L. en
van A n t o n i a v a n R i e b e e c k , zuster van den G.-G. v. R. en dochter van J a n
en van M a r i a d e l a Q u e i l l e r i e . Na haar overlijden hertrouwde hij in 1715
met G e e r t r u i d a C o n s t a n t i a C l e m e n t , die hem een zoon Pieter Cornelis
schonk, die volgt. Zij kan een dochter geweest zijn van den predikant Antonius
Clement (zie dl. I, kol. 607).
Zie: V a l e n t i j n , Oud en Nieuw O. Ind.; d e H a a n , Priangan II en III; E l i a s ,
De vroedschap van Amsterdam (Haarl. 1903).
Bartelds

[Hasselaer, Mr. Gerard Aarnout]
HASSELAER (Mr. Gerard Aarnout), zoon van Gerrit, geb. te Amsterdam 1698,
overl. op zijn hofstede Bosbeek bij Haarlem 12 Juli 1766. Op zijn negende jaar werd
deze regentenzoon tot boekhouder van het inkomend recht aan de admiraliteit te
Amsterdam benoemd. Na in de rechten gepromoveerd te zijn, zag hij zich in zijn
vaderstad tot raad, schepen en bewindhebber der O.I.C. gekozen (1738). Toen de
vredesonderhandelingen te Aken geopend waren (1748), behoorde hij met Bentink,
van Wassenaar, van Borselen en Onno Zwier van Haren tot de afgevaardigden der
republiek. Na de verzetting van de wet in 1748 door Willem IV werd de bekwame
en zeer vermogende man tot burgemeester van Amsterdam gekozen, al was zijn
oranjegezindheid voordien nooit gebleken. In het geheel heeft hij elfmaal dat ambt
bekleed. Toen besloten was, dat de Prins, wien een betere organisatie onzer vloot
zeer ter harte ging, zich door bekwame representanten bij de admiraliteitscolleges
zou laten vertegenwoordigen, werd hij in Holland daartoe aangewezen (1749). Ook
werd hij met onzen gewonen gezant Hendrik Hop (dl. II, kol. 602) naar Engeland
afgevaardigd om te trachten een regeling tot stand te brengen voor de
haringvisscherij op de engelsche kust. De gevolgen bleven echter uit. Na den
vroegtijdigen dood van den stadhouder had de prinses-weduwe alle moeite om haar
gezag te handhaven tegenover het staatsgezinde Amsterdam, geleid door zijn
burgemeesters Hasselaer en Rendorp, en tegenover den hooghartigen maar
welmeenenden Bentinek, die een stadhouderlijken raad met verschillende
departementen wenschte. Tijdens de beroering in Holland, teweeggebracht over
de kwestie der militaire jurisdictie, werd in de pamfletten tegen de op haar gezag
zeer naijverige regentes een hoogst beleedigende toon aangeslagen, waartegen
H. volstrekt niet optrad. Dit had ten gevolge, dat de gouvernante op haar doorreis
naar Friesland vermeed de hoofdstad aan te doen. Trouwens het juk, de machtige
stad in 1748 opgelegd om zich bij de verkiezing van burgemeesteren aan de
stadhouderlijke ‘recommandatie’ te houden, was bij de electie in Febr. 1752 at
afgeschud en H., met groote plooibaarheid begaafd, was naar de staatsche partij
omgezwenkt. Haar voorstellen om vloot en leger beide te versterken, die zij nog
één maand voor haar dood in de vergadering der Staten-Generaal was komen
verdedigen, stuitten af op den onwil der door den franschen gezant, d'Affry, bewerkte
anti-stad-
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houdersgezinde regenten, in Amsterdam door Hasselaer vertegenwoordigd, die wel
voor de vloot, maar niet voor het leger iets over hadden. Na haar dood (1759) was
de macht van het drietal Hasselaer, Temminck en Cornelis Hop (dl. II, kol. 601)
grooter dan ooit.
Hij was 3 Aug. 1728 gehuwd met E l i s a b e t h C l i g n e t , die hem twee dochters
schonk. Hij was de oom van Pieter Cornelis, die volgt.
Zijn portret is vervaardigd door Aart Schouman (1710-92); een teekening daarnaar
van J. Houbraken komt voor bij Wagenaar. Ook wordt vermeld een gegraveerd
portret van J. Houbraken naar J. Wandelaar.
Zie: E l i a s , Geschied. v.h. amsterd. regenten-patriciaat ('s Gravenh. 1923);
B l o k , Gesch. v.h. ned. volk III; W a g e n a a r , Vad. Hist.; E l i a s , De vroedschap
van Amsterdam (Haarl. 1903) II, 808; Kroniek Hist. Gen. (Utr. 1874) 708.
Bartelds

[Hasselaer, Mr. Pieter Cornelis]
HASSELAER (Mr. Pieter Cornelis), zoon van Cornelis (die voorgaat) en neef van
den voorg., heer van de beide Eemnessen, geb. te Batavia 24 Maart 1720, overl.
te Amsterdam 27 Apr. 1796. Na den dood van zijn vader, wellicht reeds eerder, ging
hij naar Holland, promoveerde daar in de rechten en begon zijn regentenloopbaan
te Amsterdam met de benoeming (1746) tot commissaris van kleine zaken, een der
‘subalterne banken van judicature’. Vervolgens werd hij schepen (1749), raad (1753)
en water-fiscaal (1754). Zijn benoeming zal hij wel te danken gehad hebben aan
zijn invloedrijken oom Gerard Arnout, tevens bewindhebber der O.I.C. Om echter
wat spoediger fortuin te maken ging hij in dienst dier Compagnie. Terwijl Heeren
XVII anders de bestemming der door hen uitgezonden dienaren steeds aan de
regeering in Indië overlieten, werd hij al in patria bestemd voor de winstgevende
betrekking van water-fiscaal te Batavia, waar hij 7 Sept. 1756 aankwam. Dank zij
zijn huwelijk met een dochter van den G.-G. Jacob Mossel (1750-61), dat aldaar
met ongeëvenaarde pracht voltrokken werd, was hij kort te voren (25 Maart 1757)
tot resident van Cheribon benoemd. Om dit ambt zoo mogelijk nog profijtelijker te
maken, werden de regentschappen Soemedang en Parakanmoentjang weer als
vóór 1730 onder Cheribon geplaatst (12 Mei 1758). Op 28 Mei 1765 kwam uit Holland
zijn benoeming af tot extraord. raad van Indië. Daar inmiddels zijn schoonvader
Mossel voor een anderen landvoogd had plaats gemaakt, werden door zijn opvolger
van der Parra (1761-75) de twee genoemde regentschappen weer onder Batavia
geplaatst en aan diens neef van Tets toebedeeld. In 1771, het jaar waarin hij tot
ordin. raad van Indië gekozen was, verliet hij het land, waar hem zooveel voorspoed
ten deel gevallen was, om in de republiek zijn carrière als regent weder voort te
zetten. Voor de terugreis werd tot vlootvoogd steeds de hoogst in rang geplaatste
repatrieerende compagniesdienaar benoemd, die dan overal als admiraal werd
begroet. Natuurlijk was H. de aangewezen man om daarvoor in aanmerking te
komen, maar het trof ongelukkig, dat van der Parra's neef Jan Vos, overigens lager
in rang, het admiraalschap eveneens ambieerde. De ijdele landvoogd, onder wiens
bestuur het nepotisme hoogtij vierde, wist die moeilijkheid niet anders te overkomen
dan door de retourvloot ditmaal onder het bevel van twee admiraals onder zeil te
laten gaan (Nov. 1771). Op 30 Apr. 1772 zag hij na een voorspoedige reis op zijn
schip ‘de Azia’ het vaderland weer. Bij de eerstvolgende electie in Febr. 1773 viel
op hem
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de keuze als burgemeester van Amsterdam, hetgeen hij in het geheel achtmaal
geweest is. Voorts werd hij aangesteld tot meesterknaap van Gooiland (1774),
zooveel als rechter in zaken van houtvesterij, terwijl hij in 1777 tot bewindhebber
der O.I.C. gekozen werd. Met zijne drie medeburgemeesteren Elias, Huydekoper
en Straalman, werd hij op Maandag 19 Jan. 1795 uit zijn ambt ontslagen om plaats
te maken voor de democratie. ‘Le charmant vieillard, la santé et le contentement
personnifiés’, heeft deze verandering maar een jaar overleefd.
Hij huwde 12 Apr. 1740 met C l a r a W e n d e l a S a u t i j n , die in 1756 op de
reede van Texel overleed. Zijn tweede echtgenoote was G e e r t r u i d a
M a r g a r e t h a , dochter van Jacob Mossel, G.-G. van Ned. Ind. en van A d r i a n a
A p p e l s . Na haar dood hertrouwde hij te Haarlem, 10 Oct. 1773 met L a u r e n t i a
C l a r a E l i s a b e t h v a n H a e f t e n . Hij was de zwager van H e n d r i k H o o f t
G e r r i t s z en van Mr. P i e t e r H a r t s i n c k , beiden kooplieden. Zijn schoonzoons
waren M r . J.A. d e R o t h , die ten gevolge der revolutionnaire beweging van 1787
zitting in den raad der stad Amsterdam kreeg, en L o d e w i j k H o v y . Verder was
hij de oom ván P.C. Hartsinck.
Zijn portret met zijn familie, geschilderd door van der Mijn (1763), bevindt zich in
het Rijksmuseum te Amsterdam.
Zie: E l i a s , De vroedschap van Amsterdam (Haarl. 1903) II, 903, CLXIV, tab.
VIII: d e H a a n , Priangan IV en Oud- Batavia I, 179, II, 207: Navorscher (1902)
240.
Bartelds

[Hasselt, Isaac van]
HASSELT (Isaac v a n ) wordt slechts genoemd als een der vier schilders, die in
1642 zich afscheidden van het St. Lucasgilde te Dordrecht, om een confrerie van
fijnschilders te vormen. Evenwel wordt hij in de lijst der gildeleden van 1580-1649
niet aangetroffen. Hij werd 28 Febr. 1647 in de Augustijnenkerk begraven.
Zie: H o u b r a k e n .
van Dalen

[Hasselt, Johan Derk van]
HASSELT (Johan Derk v a n ), geb. te Arnhem 10 Dec. 1819, overl. te Kampen 7
Apr. 1885, was de oudste zoon van Mr. G e r a r d v a n H a s s e l t en J u l i a n a
J o h a n n a D i e d e r i k a gravin v a n R e c h t e r e n .
Hij verloor zijn beide ouders vroeg en had als voogd zijn oom Mr. J.H. graaf van
Rechteren. Op 17 Dec. 1838 werd hij als student te Leiden ingeschreven, maar
twee jaren later kwam zijn voogd op het denkbeeld, dat het veel meer in het belang
van hem en een zijner jongere broeders was als zij in zaken gingen. Van Rechteren
had als gouverneur van Overijsel opgemerkt, hoe goed de waterweg van Kampen
naar zee voor niet te groote schepen was en meende, dat wie daar een
stoombootvaart op Engeland oprichtte, schitterende zaken zou doen. De beide
broeders gingen te Kampen wonen en richtten een dienst op Hull in. Zij reisden naar
Keulen, Mainz en Mannheim en wisten een aantal groote exporthuizen aldaar over
te halen, hun voor het noorden van Engeland en Schotland bestemde goederen
over Kampen te zenden. De door hen gekochte stoombooten waren nieuw en in de
twee eerste jaren maakten zij werkelijk groote winsten. Niet lang daarna
verminderden de winsten en na 6 of 7 jaren was er verlies. Dit lag niet aan ijver van
van Hasselt (zijn broeder was onderwijl burgemeester van Appeltern geworden),
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maar vooral aan zijn gebrek aan kennis van de stoomwerktuigen. In dien tijd waren
er slechts weinige bekwame machinisten, vooral Engelschen. De telkens weder
noodige herstellingen waren,
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vooral wanneer die in Engeland moesten geschieden, zeer kostbaar.
Op 8 Juni 1843 werd van Hasselt benoemd tot burgemeester en secretaris van
Kamperveen. Op 3 Sept. 1850 werd hij in het kiesdistrict Kampen gekozen tot lid
der provinciale Staten van Overijsel. Op 18 Jan. 1852 werd hem bij genoemd
burgemeesterschap ook nog dat van Zalk en Veekaten opgedragen, terwijl de raad
van laatstgenoemde gemeente hem 11 Febr. d.a.v. tot zijn secretaris koos. Op 27
Febr. 1861 kozen zijn medeleden in de Staten hem tot lid van Gedeputeerde Staten.
Hij verkreeg toen eervol ontslag als burgemeester en secretaris.
Daar het met den stoombootdienst slecht bleef gaan, richtte van Hasselt omstreeks
1870 een steenfabriek op de Nateers onder IJselmuiden, een hooiperserij en een
kassierskantoor te Kampen op: deze zaken gingen beter dan de stoombootdienst,
welks liquidatie tegelijk met den verkoop der stoombooten niet lang daarna plaats
had. Omstreeks 1880 gaf hij zijn verschillende zaken over aan zijn beide zoons, die
deze onder de firma Gebrs. van Hasselt voortzetten. De derde zoon en de dochter
overleden voor hem. Hij erfde de buitenplaats Wittenstein onder Kamperveen en
heeft daar met zeer veel vrucht den landbouw beoefend.
Hij werd 28 Aug. 1866 benoemd tot lid van den raad van den waterstaat ter
beoordeeling der plannen van Beijerinck (dl. I, kol. 334) tot droogmaking van het
zuidelijk deel der Zuiderzee, 4 Mei 1870 tot lid der Staatscommissie, ingesteld met
hetzelfde doel en 21 Apr. 1878 tot lid der commissie tot onderzoek hoe het Zwolsche
Diep te verbeteren ware.
Hij huwde 15 Juni 1843 H e n r i ë t t a J o h a n n a J o r d e n s , geb. 3 Juni 1820,
overl. 11 Apr. 1885. Zij stierf aan dezelfde ziekte als hij, longontsteking, op den dag
dat hij begraven werd. Zij hadden 3 zonen en een dochter.
Ramaer

[Hasselt, Mr. Willem Hendrik van]
HASSELT (Mr. Willem Hendrik v a n ), zoon van Mr. B a r t h o l d , burgemeester van
Zutphen en M a r i a T h e o d o r a v a n E s s e n , geboren te Zutphen 26 Februari
1732, ongehuwd overleden in de Vereenigde Staten, zeker na 1807. Hij werd in
1749 te Leiden ingeschreven als student in de rechtsgeleerdheid en promoveerde
er 25 Maart 1754. Daarna vestigde hij zich als advocaat te Arnhem, waar de
waalsche predikant Gavanon hem belang leerde stellen in het kweeken van
zijdewormen. Het was de tijd, toen philanthropen en economen vooral bedacht
waren op het vinden van nieuwe middelen van bestaan voor het nederlandsche
volk met zijn kwijnende nijverheid; het verdere streven van van Hasselt moet onder
dat licht worden gezien. Ongeveer 1765 begon hij op het landgoed ‘Empe’ bij Voorst,
dat hij van zijn ouders geërfd had, kweektuinen en zaaibedden van witte
moerbeiboomen aan te leggen en na een tiental jaren van toewijding en volharding,
waarin hij met veel tegenwerking te worstelen had, won hij werkelijk gele en witte
zijde, die door deskundigen met fransche en italiaansche werd gelijk gesteld. In
1777 gaf hij verslag van zijn werkzaamheden in de Verhandelingen van de
hollandsche Maatschappij van Wetenschappen te Haarlem en wel in dl. XVI 2e st.
blz. 3 van de Berichten onder den titel Dagverhaal nopens het uitbroeien der
Zijdewormen en het opvoeden derzelve in het jaar 1776 en in dl. XVII 2e st. blz. IV
als Proeve omtrent het planten van Moerbezieboomen, het opvoeden van zijwormen
en het aanwinnen van zijde, in Gelderland genomen, met een gegronde hoop van
daarin wel te sullen slaagen.
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Van Hasselt behoorde tot de vrienden en geestverwanten van J.D. van der Capellen
tot den Pol en deelde diens geestdrift voor den amerikaanschen vrijheidsoorlog en
voor de zaak der Patriotten. Zoo kon Gijsbert Jan van Hardenbroek hem noemen
als den mogelijken schrijver van Aan het volk van Nederland. Onafhankelijk en vrij
als hij was, verkocht van Hasselt 3 April 1781 zijn buitenplaats ‘Empe’ en vertrok
op het schip ‘South-Carolina’ onder commodore Alexander Gillon naar de Vereenigde
Staten. Over Cuba kwam hij in Charleston, van waar hij in het eind van 1783 nog
eenmaal naar het vaderland overstak, om er voor zichzelf en Gillon geld op te nemen
bij Lodewijk en Hendrik Hovy te Amsterdam. In Charleston terug werd hij koopman
en zijdekweeker. Zijn wederwaardigheden werden 1792 nog samen gevat in een
brief van Théophile Cazenove uit Philadelphia aan Hendrik Hovy geschreven: ‘Van
Hasselt a beaucoup d'esprit, mais point d'argent. II cherche à persuader quelques
propriétaires de terre à établir chez eux des Borderijen à l'instar de ceux d'Hollande,
après avoir infructueusement essayé de faire de la soie.’ In 1807 verkocht hij zijn
laatste bezittingen in Nederland, o.a. de Caterstede ‘de Krume’. Daarna werd niets
meer van of over hem gehoord.
Over van Hasselt, die in latere werken veelal abusievelijk J.C. wordt genoemd,
zie: Vervolg op Wagenaar I, p. 167; De Vaderlander III, p. 193 v.; Gedenkschriften
van G.J. van Hardenbroek III; Brieven van en aan Van der Capellen; v a n W i j k ,
De Republiek en Amerika; d e J o n g , J.D. van der Capellen; M a n s v e l t , Middelen
van Redres in Tschft v.d. Ndl. Mij v. Nijv. en Handel, Mei en Juni 1925; Meded. der
o

Familievereeniging ‘Van Hasselt’ a 1926 (niet in den handel); v a n W i n t e r , Het
aandeel van den Amsterdamschen Handel aan den Opbouw van het Amerikaansche
Gemeenebest.
van Winter

[Hattum, Mr. Burchard Joan van]
HATTUM (Mr. Burchard Joan v a n ) was rechtsgeleerde te Zwolle. Hij is bekend
gebleven door zijn Geschiedenissen der stad Zwolle, uit stadsboeken, egte stukken
o

1

en oude chronijken bij een vergadert en beschreven (Zwolle 1767-1776, 8 dl. I-V ).
Het groote werk is niet verder verschenen zonder dat blijkt, waarom de uitgave met
het 17e hoofdstuk van het vijfde deel is gestaakt. In 1896 zijn drie hoofdstukken van
het werk (17-19) teruggevonden en gedrukt in de Bijdragen tot de geschiedenis van
Overijsel XI, 16 vlg. Daaruit blijkt tevens dat van Hattum in Mei 1790 nog aan het
werk en zelfs aan den druk bezig was. Hij zal kort daarna zijn gestorven.
Zie: N i j h o f f , Bibliographie van Noord- Ned. plaatsbeschrijvingen, in voce.
Brugmans

[Hecke, Augustinus van]
HECKE (Augustinus v a n ), geb. te St. Nicolaas (Waas) 2 Sept. 1788, overleed als
pastoor-deken te Hulst (Zeeuwsch-Vlaanderen) 30 Sept. 1864. In den tijd, dat
Napoleon Rusland bestreed en als vervolger optrad tegen den Paus en zijn kerk,
voltooide Aug. v. Hecke, ter nauwernood ontsnapt aan den gedwongen franschen
krijgsdienst, de theologische studiën in het seminarie te Gent. Hij werd 14 Maart
1812 priester gewijd te Mechelen. Reeds 9 Mei 1812 werd hij benoemd tot coadjutor
te Hulst, een der zeeuwsche parochies, welke in het bisdom Gent steeds met schrik
werden aanvaard. Na zes jaar werd hij benoemd tot pastoor aldaar, 16 Oct. 1821.
Hulst, een parochie tweede klas, strekte zich nog ver uit buiten de stad in de
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gemeente Hontenisse. 52 jaar werkte Aug. van Hecke zonder zich rust te gunnen
in zijn groote parochie. Hij droeg er veel toe bij om rust en vrede te handhaven in
de jaren 1830 en 31, toen Hulst

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 8

709
eenigen tijd bezet was door belgische soldaten en vervolgens een tijd verlaten lag,
eer hollandsche troepen het kwamen bezetten. Toen de afscheiding van Belgié een
feit was, werd v. Hecke deken van Huist en van geheel Zeeuwsch-Vlaanderen, 25
Febr. 1833, dat, thans los van Gent, geplaatst was onder het gezag van den
zaakgelastigde van den Paus in den Haag, Mgr. Antonucci 1832-1841. Als deken
van deze verlaten streek genoot van Hecke buitengewone volmachten en was hij
in eer en aanzien als een bisschop. Zijn onderhoorige priesters vonden in hem een
vertrouwden raadsman en leider, die hun in alles met voorbeeld voorging. 1841
kwam Z. Vlaanderen onder het bestuur van den vicaris, later bisschop, van Breda.
1843 werd voor Westelijk Zeeuwsch Vlaanderen het dekenaat van Aardenburg
opgericht, een verlichting voor den hulsterschen deken, daar hij van die streek door
den Braakman gescheiden was. Voor de versiering zijner kerk in Hulst, voor het
onderwijs en voor de armen zijner parochie was hij onvermoeid in de weer. Hij richtte
een klooster van onderwijszusters op met pensionaat voor de buitenparochies. Als
deken zag hij de opleving der Katholieken. Hij zegende de nieuwe bidplaatsen in,
en vervulde de formaliteiten voor de opgerichte parochies te Terneuzen 1844, Axel
1861, Nieuw Namen 1859. Nieuwe kerken, welke de plaats van onooglijke schuren
en gebouwen innamen, zegende hij in te St. Janssteen 1857, Ossenisse 1855,
Nieuw Namen 1860, en Rapenburg 1861. Deken van Hecke stierf plotseling; de
plechtige uitvaart, onder grooten toeloop van volk en priesters, werd gecelebreerd
door Mgr. van Genk, hulpbisschop van Breda. De pastoor van Axel, P. van Wees,
hield de lijkrede.
Het portret van den diepbetreurden deken in steendruk (fol.) vindt men nog in
vele huisgezinnen.
Zie: K r ü g e r , Gesch. bisdom Breda IV, 369; Kerkelijke Courant kath. Ned.
Stemmen XXX, no. 406, no. 408.
Fruytier

[Heckenhoeck, Adriaen]
HECKENHOECK (Adriaen), ged. te Dordrecht 6 October 1697, was de zoon van
A d r i a e n H e c k e n h o e c k , notaris, en A n n a v a n T r i c h t . Hij ontving eerst
onderwijs aan de Dordtsche Illustre School, die hij in 1716 verliet met een latijnsche
redevoering tot lof van Constantijn den Groote, die daarna door hem in het
Nederlandsch vertaald werd en uitgegeven.
Hij werd op 20-jarigen leeftijd 22 Sept. 1716 als student in de theologie te Leiden
ingeschreven, maar promoveerde 4 Dec. 1721 in de rechten op een proefschrift De
necessaria heredum institutione.
Zie: M o l h u y s e n , Bronnen Gesch. Leidsche Univ. 1682-1725, 282.
van Dalen

[Heeckeren, Engelbrecht van]
HEECKEREN (Engelbrecht v a n ), v a n H e k e r e n , zoon van H a r t w i c h (vgl.
kol. 714) en G e e r t r u i d S c h u r i n k .
Als erfgenaam van hun vader Hartwich was hij in 1564 met zijn broeder H e n d r i k
in proces met Arent van Gemen en Johan van Dulmen; in dat proces werd 21 Oct.
1564 vonnis gewezen (K r e y n c k , Landtsaecken II, 160). Hij, met zijn broeder en
zuster G e e r t r u y d in 1560 vermeld, was in of vóór 1560 gehuwd met C h r i s t i n a
v a n M i e r l o (Signaet, fol. 82).

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 8

Verschillende mededeelingen aangaande zijn particulier leven gaven aanleiding
tot het schrijven van de artikelen geplaatst in het Jaarboek Gelre (1916) en in den
Wapenheraut XX, 31.
Zie: Herald. Bibl. (1882), 45 en de juiste vermelde tijdschriften.
Regt
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[Heeckeren, Evert van (1)]
HEECKEREN (Evert v a n ) (1), E v e r h a r d u s m i l e s d e H e k e r e n , de eerste
die met den naam v a n H. voorkomt; hij wordt veelal verward met zijn zoon.
Evert, de vader, had goederen, gelegen te Keppel, de tiende Wals en de hooiweide
Horst aan het klooster Bethlehem geschonken volgens verklaring van Otto graaf
van Gelre en Zutphen, gegeven 25 Mei 1236 (S l o e t , Oork. boek, no. 589). Het is
niet onmogelijk, dat hij één persoon is met E v e r a r d u s d e H e s e (E. v.
H e k e r e n v.d. E s e ), den medestichter van het genoemde klooster (zie art. E.
v.d. Ese, kol. 497 hiervóór).
Waarschijnlijk is de volgende zijn zoon: E v e r a r d u s d e H e k e r e n , in 1245
met S t e p h a n u s d e H e s e getuige bij schenking door den graaf van Loon van
de kerk van Varsseveld aan Bethlehem (S l o e t , no. 650). Hij had waarschijnlijk
met de heeren van Voorst, Goor en Almelo, aan de zijde van Gijsbrecht van Amstel,
Herman van Woerden en Otto graaf van Gelre deelgenomen aan den strijd tegen
Henrik van Vianen, die, ter vervanging van den afgezetten bisschop Goswijn van
Amstel, als bisschop van Utrecht was aangesteld. Althans was hij in 1253 getuige
bij de overeenkomst tusschen Otto van Gelre en den bisschop (S l o e t , no. 745).
Ridder zijnde behoorde hij 5 Mei 1258 tot de vier borgen, wier bezittingen aan den
rechter IJseloever lagen, die van wege den graaf van Gelre als zoodanig gesteld
werden en die, bij niet nakoming van het verdrag zich in leisting te Deventer zouden
begeven (a.v. no. 807). 14 Juli 1261 is hij getuige van den proost Arnold van
Cappenberg als die bekend maakt dat Lof van Cleef de kapittelkerk te Wesel aan
het daar aanwezige klooster der Premonstratenserinnen heeft overgegeven
(L a c o m b l e t , IV, 392). 12 Juni 1263 is hij eerstgenoemde getuige bij de verleening
van stadsrechten aan Nieuw-Wageningen door Otto graaf van Gelre (S l o e t , no.
862) en 13 Mei 1275 onder de getuigen, als Dirk Loef van Cleef aan zijn zoon het
eiland Hesshuiserweerdt, leenroerig aan het stift te Elten, afstaat (id. no. 966).
Bij zijn (tot heden onbekende) vrouw verwekte E.d.H. minstens drie kinderen,
waarvan de oudste G e r a r d v a n H e k e r e n als heer van Hekeren wordt
genoemd. Deze komt voor in 1262 toen hij met Eliger van Hekeren zegelde, was
ridder in 1270 en was 29 Januari 1295 dood. Als zijn vrouw wordt genoemd
Sweneldis.
Zie: W. d e H a a s in Herald. Bibl. IV (1882), 30, 31.
Regt

[Heeckeren, Evert van (2)]
HEECKEREN (Evert v a n ) (2), heer van Roderlo, geb. omstr. 1430, overl. kort na
1500 zoon van Jacob (1), den tot heden bekenden stamvader (kol. 714), en van
Elisabeth van Keppel.
Hij was nog onmondig, toen hij bij den dood zijns vaders in 1440 met Roderlo
werd beleend. In 1449 trad hij tot het verbond van edelen en steden van Gelre en
Zutphen toe, komt daarna voor als drost en richter van Borculoo en beloofde met
zijn moeder in 1456 de gebroeders Jacob en Gerrit van Hackfort schadeloos te
houden van 300 averlandsche curf. R. guldens, die zij beloofd hadden voor hem te
betalen aan Adolph van Hairen.
Blijkbaar was deze zaak twintig jaar later nog niet in het reine gekomen. In 1473
toch belooft hij aan Gerrit van Hackfort jaarlijks op St. Petri 7 molder weit te betalen,
ten behoeve van het kapittel van Zutphen, zoolang hij van Bernt van Keeken 600¼
averl. rh. goldgld. onder zich zal hebben, en in 1475 heeft hij aan Jacob van Hackfort
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tot waarborg gezet het erf Kerckwyck te Ruurloo, wegens betaling van 10 rh. gld.
's jaars uit Heynck voor hem gevestigd.
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In 1457 vestigde hij met zijn moeder aan Evert van Keppel genaamd Oelde (zijn
aanverwant?) en Geerte, zijn wijf, uit de heerschap van Roderlo 22 guldens en 3
braspenn. jaarlijks, waarvoor Wolter van Keppel van Verwolde en Derck van Keppel
Henrikszoon borgen werden (Zutph. Archief). Als ijverig aanhanger van hertog Adolf
en zijn kinderen en bestrijder der bourgondische en oostenrijksche plannen doet
Evert zich meermalen kennen. Hij bezegelt 27 Juni 1458 den renversaal- of
verbondsbrief van hertog Adolf aan Gijsbrecht heer van Bronckhorst en Borculoo.
Toen de nationale partij na den dood van den hertog en de gevangenneming van
Karel en Philippa van alle kanten in het nauw gebracht, hulp zocht bij den bisschop
van Munster, Hendrik van Schwartzenberg en hem als pandheer van de Graafschap
Zutphen voor den jongen hertog erkende, bezegelde Evert mede met andere ridders
het verdrag. De bisschop, die echter weinig kon doen, als door andere bondgenooten
verlaten, sloot 25 Jan. 1480 een verdrag te Bar-le-duc met den koning van Frankrijk,
Lodewijk XI. 12 Maart d.a.v. werd deze overeenkomst door Catharina, dochter van
Gelre, een deel der bannerheeren, de ridderschap, waaronder Evert, en de steden
bezegeld. Het verdrag bracht echter niet het gewenschte gevolg. Lodewijk XI bleef
nalatig, de bisschop had genoeg in eigen gebied te doen, ondertusschen maakten
de Oostenrijkers voortgang en zoo schoot er niet anders over dan dat de graafschap
zich in Juli 1481 moest onderwerpen. Bij een geheime notarieele acte van 1 Aug.
1481 verklaarden echter de baanderheeren van Bronckhorst en Wisch, eenige
ridders o.a. Evert, en stadsgezanten dat zij uit nood en uit vrees voor leven en
eigendom aan aartshertog Maximiliaan trouw hadden gezworen, maar dat zij
daarmede niet wilden geacht worden aan het ontwijfelbaar recht der kinderen van
hertog Adolf tekort te doen. Zoo is het te verklaren, dat ook Evert op St. Petrus
avond 1499 erbij tegenwoordig was toen bannerheeren, ridders en steden van de
graafschap hertog Karel als hun erfheer erkenden. In datzelfde jaar was hij bij de
stad Deventer voor den hertog borg voor een bedrag van 500 guldens; maar kort
daarna schijnt hij te zijn overleden.
Hij huwde 3 Aug. 1458 met E y l a r d a v a n M e t e l e n , vrouwe van Nettelhorst,
geb. omstreeks 1425, overl. in 1509, dochter van H e n d r i k heer van N. en van
G e e r t r u i d v a n L a n g e n . Eylarda verkreeg Nettelhorst in 1465 na den dood
van haar broeder Berend; tot in 1834 bleef dit kasteel onafgebroken in het bezit van
den oudsten tak der van Heeckeren's en vererfde nadien in een anderen tak, dien
der H. v. Wassenaer, die het nog heden bezitten.
Uit dit huwelijk sproten onder mogelijke andere kinderen: Jacob (2), die volgt, en
nog drie zoons en een dochter.
Zie: Nederl. Adelsb. (1925), 148; Herald. Bibl. (1882), 57; N i j h o f f , Gedenkw.
III, 183, 430, V, 122, 149; T a d e m a , Inv. Arch. Zutphen, 65, 73, 75, 81, 83, 84.
Regt

[Heeckeren, Evert van (3)]
HEECKEREN (Evert v a n ) (3), heer van Roderle (Ruurloo) en Nettelhorst, geb. in
1508, overl. 1562, zoon van Jacob (2) heer van Roderlo (kol. 716) en van A l e i d
van Keppel.
Nog onmondig werd hij in 1509 met Roderlo en in 1510 met Nettelhorst beleend.
In de ridderschap van Zutphen 1538-1555. Evenals zijn grootvader Evert was hij
een voorstander der nationale partij en sterk tegen het huis van Oostenrijk gekant.
Op den 27en Januari 1538 was hij op den landdag te Nijmegen en bezegelde mede
de
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oorkonde, waarin hertog Karel van Gelre Willem van Gulik en Cleve tot zijn opvolger
aannam. Hij overleed in 1562 en was in 1534 gehuwd met A g n e s v a n
H a c k f o r t , vóór 1566 overleden, dochter van B e r n t , heer van Hackfort, en van
M a r g a r e t h a v a n E g m o n d , genaamd v a n B a e c k .
Uit dit huwelijk sproten 12 kinderen, waaronder Walraven (1) Jacob en Joost, die
volgen. Een zoon E v e r t , heer van Nettelhorst, raad in het hof van Gelre, huwde
J o h a n n a v a n E r p ; uit dit echtpaar stammen alle tegenwoordige v. Heeckeren's.
De oudste dochter van Evert en A. van Hackfort: M a r g a r e t a huwde met
G i j s b e r t v a n B r o e c k h u y s e n , heer van Barlham, staatsgezind hopman, die
Willem graaf van den Berg op zijn krijgstocht door Gelderland en Overijsel
vergezelde.
Zie: Nederl. Adelsboek (1925), 148; Herald. Bibliotheek (1882), 58; Riddersch. v.
Zutphen, 9.
Regt

[Heeckeren, Evert van (4)]
HEECKEREN (Evert v a n ) (4), of E v e r h a r d v a n H., heer van Nettelhorst,
Enghuizen en Barlham, gedoopt te Lochem 14 Febr. 1613, overl. te Zutphen en in
de Gr. of St. Walburgskerk begr. 23 April 1680, zoon van Walraven (1), die volgt,
en van diens tweede vrouw W a l b u r g v a n L y n d e n .
Hij ontving 14 Dec. 1629 de survivance van het door zijn vader bekleede
landdrostambt van de Graafschap Zutphen en werd 14 Juni 1637 in de ridderschap
van Zutphen beschreven. Wegens Gelderland 14 Juli 1637 gecommitteerd ter
admiraliteit van Amsterdam en 21 Nov. 1638 ter generaliteits-rekenkamer. Hij
aanvaardde het landdrostambt in Nov. 1645 en wilde ook het voorzitterschap van
de ridderschap aanvaarden, maar kwam hierdoor in botsing met den scholtus binnen
en buiten Lochem, Eck, die beweerde dat aan hem als oudste der ridders dit recht
toekwam. Deze werd in zijn beweringen gesteund door Alexander van der Capellen,
van ouds de tegenstander zijns vaders. De zaak voor het Hof van Gelderland
gebracht, besloot het Hof na eenige weifeling, dat de landdrost wegens zijn ambt
tevens voorzitter der ridderschap zijn zou. Nieuwe verschillen rezen over de vraag,
wie als gedeputeerde zou opvolgen: van Haeften van Verwolde of Evert van H.
Alexander v.d. C., die deze zaak uitvoerig beschrijft, komt tot de conclusie dat E.v.H.
door invloed van Torck van Rosendael, oom van Everts vrouw, tot dat ambt verkozen
werd. Mogelijk is dit ongetwijfeld, te meer daar Evert's vrouw ons als zeer
heerschzuchtig wordt afgeschilderd en zij dan haar familielid wel tot medewerking
zal hebben overgehaald. In Januari 1651 werd hij met Alexander van der Capellen
afgevaardigd naar de Groote Vergadering te 's Gravenhage, waar zij zich deden
kennen als voorstanders van het stadhouderschap en het kapitein-generaalschap,
doch zij zagen hun voorstellen dienaangaande verworpen. In 1658 werd Evert van
H. extraordinair raad in het Hof van Gelderland en in 1671 extraord. gecommitteerde
ter Staten-Generaal; te voren in 1670 had hij de survivance van het landdrostambt
voor zijn zoon Walraven weten te bewerken. In 1672 gaf hij een blijk van
flauwhartigheid door met de meeste anderen de stad Zutphen, na de eerste
opeisching door Lodewijk XIV, terstond aan den vijand over te geven; zelfs bewerkte
zijn vrouw de echtgenoote van Jan Coulman, hoofdman der burgerij, die door zijn
kloekmoedigheid en mannelijke taal de overgave trachtte te verhinderen. Evert
moest het nog beleven vier zoons door den dood te verliezen, waarvan er drie in
dienst van den lande het leven lieten. Voor hem en zijn
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vrouw werd door zijn kinderen in de St. Walburgskerk een fraai monument geplaatst.
Hij was in 1642 (huw. voorw. op Enghuizen 18 Januari) gehuwd met M a r i a
T o r c k , geb. in 1622, overl. te Zutphen 21 Febr. 1690, dochter van L u b b e r t T.,
drost van Wageningen, en diens 2e vrouw J a c o b a v a n A r n h e m . Uit dit huwelijk
sproten 11 kinderen, waarvan Walraven (2), Robbert, Gerrit en Jacob Derk (kol.
723) volgen. Een zoon E v e r t J a c o b ged. te Zutphen 7 Dec. 1653 werd bij Senef
in 1674 gewond en overl. in Aug. 1678 aan zijn wonden, in den slag bij St. Denis
ontvangen; een andere zoon, S t e v e n , ged. te Zutphen 5 Sept. 1655, sneuvelde
30 Juli 1676 bij het beleg van Maastricht.
Een portret door een onbekend kunstenaar bevindt zich bij baron van Heeckeren
tot de Heest te Zutphen en een buste op het grafmonument in de St. Walburgkerk
aldaar.
Zie: Nederl. Adelsboek (1925), 148; Herald. Bibl. (1882), 63, 65; Jaarb. Ned. Adel
(1891), 273, 274; Wapenheraut XXII, 505: Alg. Ned. Familiebl. II, 43; Tegenw. St.
van Gld., 359; Ridderschap van Zutphen, 99.
Regt

[Heeckeren, Evert Ludolf Hendrik Borghard Silvius van]
HEECKEREN (Evert Ludolf Hendrik Borghard Silvius v a n ), heer van Waliën,
Kamferbeek, Wierse en Kemnade, geb. te Zutphen 14 Juli, ged. 17 Juli 1696, overl.
te Zutphen 7 Nov. 1762, zoon van Robbert. heer van Enghuizen, die volgt, en van
A n n a W i l h e l m i n a C e c i l i a v a n K e p p e l , vrouwe van Molecaten en
Kamperbeek.
Hij werd 5 Mei 1716 door de Landschap meerderjarig verklaard, had zitting in de
ridderschap van Zutphen, werd burgemeester van Groenloo, richter der stad en van
het ambt Doesburg, bewindhebber der O.I. Compagnie, gecommitteerde ter
Staten-Generaal en in de admiraliteit van Friesland.
Hij huwde eerst te Zutphen 19 Sept. 1724 S u s a n n a J o h a n n a E v e r d i n a
V a l c k (ged. te Zutphen 19 April 1711, begraven te Deventer 14 Oct. 1735, dochter
van Mr. A d r i a a n B a l t h a s a r V., burgemeester van Zutphen, en van M a r i a
H e l e n a t e n B r o e c k ). Daarna te Zutphen 6 Dec. 1751 W i l l e m i n a
F r e d e r i k a v a n W i j h e , vrouwe van Laer (geb. te Avezaath 20 Sept. 1723,
kinderloos overl. te 's Gravenhage 23 Maart 1797, dochter van C h r i s t i a a n
R e i n o u d v. W., heer van Echteld en IJzendoorn, en van H e n r i ë t t e
P h i l i p p i n e v a n B r a k e l l , vrouwe van Thedingswaard). De tweede gade
hertrouwde met W i l l e m O t t o F r e d e r i k , graaf van Q u a d t t o t W i c k r a d t .
Uit het eerste huwelijk sproten 14 kinderen, waarvan er vier overbleven, o.a.
R o b b e r t J a c o b , waaruit de tak v. H. van de Wierse, en E v e r t L u d o l f
H e n d r i k B o r c h a r d S y l v i u s , uit wien de tak v. H. Waliën stamt.
Zie: Nederl. Adelsboek (1925), 167; Herald. Bibl. (1882), 79, 80; Mdbl. Ned. Leeuw
XXXVI, 343 (geslacht Valck).
Regt

[Heeckeren, Gerrit Jacob]
HEECKEREN (Gerrit of Gerrit Jacob v a n ), ged. te Zutphen 19 Mei 1652, overl. 21
Aug. 1695, begr. te Zutphen, zoon van Evert (4) hiervóór en van M a r i a T o r c k .
Hij was op 21 Aug. 1673 van luitenant tot kapitein bevorderd, verkreeg 26 Nov.
1676 commissie als sergeant-majoor en op 16 Febr. 1680 als luitenant-kolonel.
Wordt in 1694 in het Journaal van Huygens herhaaldelijk als kolonel genoemd, maar
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het blijkt niet of hem die rang werkelijk is verleend. Volgens gemeld Journaal
sneuvelde hij bij het beleg van Namen 21 Aug. 1695; volgens B o s s c h a op 30
Aug. Hij is niet gehuwd geweest. Uit de brieven aan zijn zuster W a l -
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b u r g , die nog bestaan, blijkt, dat hij van een vroolijke, levendige inborst was.
Zijn portret door een onbekend kunstenaar is bij baron van Heeckeren tot de
Heest te Zutphen.
Zie: H o r a S i c c a m a , Aanteek. op het Register (der Journalen van Huygens);
2

B o s s c h a , Neerl. Held. te Land II, 223; Herald. Bibl. (1882), 63; Mbl. Ned. Leeuw
XXXVII, 282.
Regt

[Heeckeren, Hartwich van]
HEECKEREN (Hartwich v a n ), H a r t w i c h t o H e k e r , geb. omstr. 1440, overl.
vermoedelijk kort vóór 1494, zoon van E g b e r t of E l b e r t t o H e k e r en van
Sophia van de Water.
Als erfgenaam van zijn broeder D a e m werd hij in 1456 met Gomphers- of
Hekersmaat beleend, eveneens in 1463 en 1473 en met de Hekerensche tiend in
1457. Hij woonde te Doesburg, was aldaar verscheidene jaren schepen en richter
en blijkt een man van invloed te zijn geweest. 19 Nov. 1472 was hij
magescheidsvriend tusschen Gebbe van Camphuys en haar zoon ter eenre en
Willem van Olft en Gerrit Matelang ter andere zijde. Zijn zegel vertoont een gekrukt
kruis: hij zal dus tot een jongeren tak hebben behoord (Archief van Rechteren). Met
Maas Blijffer bij de hernieuwing van het in 1481 gesloten contract tusschen die van
Doesburg en den aartshertog Maximiliaan (S l i c h t e n h o r s t , 284). Op den 1en
Aug. 1481 behoort hij (als H a r t w i n u s d e H e k e r e n ) onder de voorname
stedelingen, die met eenige bannerheeren en ridderschapsleden (waaronder Evert
van Hekeren van Nettelhorst) bij geheime notarieele acte de verklaring afleggen
dat zij slechts door nood gedrongen zich aan aartshertog Maximiliaan hebben
onderworpen en niet willen geacht worden daarmede iets te kort te doen aan de
rechten der kinderen van wijlen hertog Adolf (N i j h o f f , Gedenkw. V, no. 125). In
1480 was hij met Sander van den Grotenhuys bevelhebber over de 200
doesburgsche burgers in den krijgstocht van de Gelderschen in den Hetter, om
daardoor den graaf van Cleve het beleg van Wageningen te doen opbreken
(S l i c h t e n h o r s t , 283). Bij den dood van zijn vrouw werd hij 1469 en ook 1473
en 1484 met Lathum en Wortreden beleend; hij overleed vermoedelijk kort vóór
1494.
Zijn eerste gade was G r i e t L e n s i n x , die in 1465 met Lathum en Wortreden
beleend werd. Zij was dood in 1469 en was dochter van R e i n i e r en van H e n r i c a
v a n B r o e c k h u y s e n . Hartwich to Heker hertrouwde met J u t t e v a n
H e u k e l o m , die in 1494 als weduwe voorkomt en in dat jaar door haar stiefzoon
Egbert aan Lathum werd getocht. Hartwich liet zes kinderen na, waarvan er twee
uit het eerste huwelijk zullen zijn geweest. De oudste zoon E g b e r t erfde Lathum,
de tweede zoon H a r t w i c h (uit het tweede huwelijk) was de vader van Engelbrecht
van Heeckeren (kol. 709).
Zie: Herald. Bibl. (1882), 43.
Regt

[Heeckeren, Jacob van (1)]
HEECKEREN (Jacob v a n ) (1), J a c o b v a n H e k e r of v a n H e k e r e n , heer
van Roderlo, geb. omstr. 1360, overl. 1440.
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Met hem begint nog in Nederl. Adelsboek (1929), 171, de stamreeks van het
geslacht v a n H e e c k e r e n . Met voorbijgaan dus van hetgeen kolonel J.D.
W a g n e r in Ned. Leeuw XXXII, 77-80 te berde bracht. Volgens dezen had J.v.H.
tot vader een niet nader gedetermineerden E v e r t , terwijl reeds van elders bekend
was, dat de moeder, volgens haar wapen, uit het geslacht v a n M a l s b u r g h of
v a n S t r u n c k e d e was gesproten. Wel blijkt uit verschillende getuigen, die Jacob,
zoo in 1412 en 1419, ter zijde staan,
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dat hij een edelman uit zeer aanzienlijken stam was.
In 1380 komt hij voor, wanneer hij met Johan van Heker, Symon van Schulenborch
e.a. Kampen ontzegt (Reg. archief Kampen I, 69). Jacobus de Hekeren e.a. hebben
de bezittingen te Anholt van de kerk te Rees schade gedaan (Archief Slot Anholt
in: Inventare der nicht-staatlichen Archive, Kreis Borken). Jacob van Heker
Evertszoon verkoopt 25 Juli 1392 het goed Wilbertinchove, in het kerspel Suetlon,
buurschap bij den esche (d.i. Eschlon) (Archief slot Gemen in: Inventare etc.). Op
deze acte berust de toeschrijving van Evert als vader van Jacob (zie: Ned. Leeuw
a.b.). In 1393 was hij vijand van Deventer, als medestander van Fred. van
Bronckhorst (Oervedeboek van Deventer) en vatte als zoodanig in 1395 met dezen,
met Gijsbrecht van Bronckhorst en Diederik van Wisch, de wapens op tegen
genoemde stad (D u m b a r , Deventer I, 625). Jacobs wijf van heker moet van
Brunsinc 9 oude grossen tijns aan de abdij van Elten betalen, laatst der 14e of begin
der 15e eeuw (Tijnsboek van Elten, in: Nieuw Arch. v. Kerkgesch. II), waarbij valt
op te merken, dat toen Jacob in 1420 met Ruurloo werd beleend, hij tevens die have
Broessinck ontving, welk goed als Brusinck in 1326 leenroerig was aan de eltensche
abdij (Geld. Leenreg. kwart. v. Zutphen, leen 30). Toen Jacob, als man van Bertha
van Ampsen 21 Nov. 1412 aan Alden Amsen werd getocht, stonden daarbij als
‘raiden’ mijnhere van den Berge ende mijnhere van Rijperscheit (v. D o o r n i n c k ,
Inv. arch. Ampsen). In 1417 woonde hij met zijn eerste vrouw op Roderlo en komt
omstreeks dit jaar voor als goed bevriend met de stad Zutphen.
3 Mei 1418 bezegelde hij uit de ridderschap van Zutphen het verbond der
ridderschap en steden van Gelderland (N i j h o f f , Gedenkw. III, 374). 7 Nov. 1419
treden Henrich van Wyssch, Jacob van Hekeren ind dye burchgreve van Netelenhorst
op voor den edelen jonker Otto van Bronchorst, heer tot Borculo (R. S c h o l t e n ,
Die Stadt Cleve, oork. 54). 14 Mei 1420 kocht hij de heerlijkheid Roderlo van Jan
van Hekeren en diens zoon; 19 Sept. 1425 werd hij heer van de geheele heerlijkheid
bij opdracht van Mechteld van Hirnen, die tot een deel van Roderlo gerechtigd was.
28 April 1427 staat hij aan het hoofd dergenen, die den postulaat-bisschop van
Utrecht, Rudolf van Diepholt, ontzeggen (Kron. Hist. Gen. 1850, p. 145 e.v.), wordt
in 1433 met Seyne van Dorret als ‘scutmeesters ter Widenborch’ vermeld
(Stadsreken. van Zutphen) en bezegelde 17 April 1436 het nieuwe verbond tusschen
ridderschap en steden (N i j h o f f , Gedenkw. IV, 158). In 1440 werd zijn onmondige
zoon met Roderlo beleend, zoodat Jacob toen gestorven zal zijn.
Hij is tweemaal gehuwd geweest. Eerst, tusschen 1405 en 1412, met B e r t h a
v a n A m p s e n , vrouwe van Roderlo en Oldenampsen, overl. vóór 14 Mei 1420,
weduwe van Roelof van Holthuizen, en dochter van H e n r i c en van E r m g a r d
v a n D o r d t . Daarna hertrouwde hij 21 Jan. 1428 met E l i s a b e t h v a n K e p p e l
genaamd O o l d e . Deze tweede vrouw, die aanmerkelijk jonger dan haar man moet
zijn geweest en wier moeder een Marhulsen zou zijn geweest, leefde volgens Nederl.
Adelsboek als weduwe in 1456 en 1457; volgens Herald. Bibl. was zij nog in 1480
in leven, waarvoor als bron wordt vermeld: K r e y n c k , Boek der Kenin. fol. 51
Uit het tweede huwelijk sproot een eenige zoon: Evert van Heeckeren (2); hij gaat
hiervoor.
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Zie: Nederl. Adelsboek (1925), 148, (1929), 171; Herald. Bibl. (1882), 55-57; Mdbl.
Ned. Leeuw XXXII, 77-80, XLII, 109-110.
Regt

[Heeckeren, Jacob van (2)]
HEECKEREN (Jacob v a n ) (2), heer van Roderlo, geb. omstr. 1460, overl. in 1508,
zoon van Evert (2) en van E y l a r d a v a n M e t e l e n .
Hij werd heer van Roderlo na den dood zijns vaders, nam ijverig deel aan de
vrijheidsoorlogen van zijn gewest, was in 1482 bij het beleg van IJselstein en werd
daar met Jorden van Hekeren, wiens naam niet in de genealogie van H. wordt
teruggevonden, gevangen genomen. Wegens zijn diensten aan de nationale zaak
bewezen maakte hij zich Philips, aartshertog van Oostenrijk, tot vijand, die in 1504
de hooge heerlijkheid Roderlo (Ruurloo) aan Jacob v. H. ontnam en haar aan Johan
van Wisch, heer van den Wildenborch, schonk. Jacob heeft het, zoo het schijnt, niet
uit handen gegeven, want nog in 1555 deed Ermgard van Wisch er aanspraak op
gelden.
Jacob huwde tweemaal; het tweede huwelijk 22 Maart 1507 met A l e i d v a n
K e p p e l , vrouwe van Westerholt, na 1562 overleden, dochter van J o h a n , heer
van Westerholt, en van F e n n e K r e y n c k . Uit dit huwelijk een zoon Evert (3), die
voorgaat.
Zie: Nederl. Adelsboek (1925), 148; Herald. Bibl. (1882), 57: Tijdschr. Gesch.
Oudh. en Statist. v. Utrecht (1841), 326-336; Ridderschap van Zutphen, 7.
Regt

[Heeckeren, Jacob van (3)]
HEECKEREN (Jacob v a n ) (3), heer van Roderlo, Westerholt en Dedingswaard,
geb. in 1532 of 1533, overl. 28 Juni 1579, zoon van Evert (3) en van A g n e s v a n
Hackfort.
Hij staat op de riddercedulle van 1555, verschijnt in de ridderschap van Zutphen
1564 tot 1578, behoorde al spoedig tot de meest vooraanstaande geldersche edelen
en werd in 1564 naar de landvoogdes Margaretha afgevaardigd, doch toonde zich
een voorstander van de partij die de vrijheid en het behoud der privilegiën wenschte.
Hij hield briefwisseling met Willem, graaf van den Berg, die uit het land was geweken
en behoorde 8 Maart 1574 tot diegenen, welke door Requesens van het algemeen
pardon werden uitgesloten. 11 en 24 Maart tevoren was hij door den graaf van den
Berg uitgenoodigd bij hem te Munster te komen. In 1577 werd hij op den landdag
te Nijmegen met Joachim van Lier tot gedeputeerde van de Graafschap Zutphen
benoemd om over de zaken van het landschap betreffende de toetreding tot de
Unie te handelen; 5 Juni 1578 als lid der ridderschap van Zutphen afgevaardigd om
met graaf Jan van Nassau de artikelen te beramen waarop deze als stadhouder
van Gelderland zou worden aangenomen. 26 Febr. 1578 tot raad in het Hof van
Gld. benoemd, wordt hij 27 Mei 1579 vermeld als zich mede sterk makende voor
zijn broeder Joost en meer anderen om voor de toetreding tot de Unie te stemmen.
Hij overleed een maand later zonder kinderen na te laten. J a c o b v a n H. was
gehuwd met E l i s a b e t h (volgens anderen S i b y l l a v a n P a l l a n d t , overl.
1600 na hertrouwd te zijn met J o h a n v a n W i j h e heer van Echteld, dochter
van Johan v. P, heer van Issum en van Elisabeth van Rechteren vrouwe van Voerst
en Keppel.
Zie: Herald. Bibl. (1882), 58; Ridderschap van Zutphen, 7.
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[Heeckeren, Joost van]
HEECKEREN (Joost v a n ), v a n H e k e r e n , heer van Diepenbroek en nè 1579
ook van Roderlo, droeg eerst den voornaam E l d e r i k , later dien van J o o s t .
Geboren omstrecks 1545. overl. 10 of 20 Oct. 1619, zoon van Evert (3) (zie hiervoor)
en van A g n e s v a n H a c k f o r t .
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Hij verscheen in de ridderschap van Zutphen 1575 en liet 27 Mei 1579 door zijn
broeder Jacob (3) (zie vorig art.) verklaren, dat hij gezind was tot de Unie van Utrecht
toe te treden. Jacob stierf in Juni 1579 en van dezen erfde Joost Roderlo. In 1582
komt hij voor als schepen te Zutphen, doch in 1597 moest hij de ridderschap verlaten,
daar hem, zittende onder des vijands sauvegarde, benevens anderen edelen in
gelijke conditie het recht werd betwist om op de land- en quartierdagen te verschijnen.
Echter nam hij in het volgend jaar zijn plaats weer in, was in 1605 gedeputeerde;
doch in hetzelfde jaar 1605 opnieuw onder 's vijands sauvegarde, moest hij tot 1607
wachten, eer hij wederom kon compareeren; hij bleef nu voorgoed lid der ridderschap.
Van hem zijn niet minder dan 18 kinderen bekend, waarvan de zoons allen
ongehuwd zijn overleden, na de militaire loopbaan te hebben gekozen; vier daarvan
zijn in dienst van den lande gesneuveld.
Joost van H. is driemaal gehuwd geweest. Eerst, volgens huw. voorw. van 21
Febr. 1571, met A g n e s v a n H a e f t e n , overl. in 1587, dochter van A l e r t v.
H. heer van Ophemert en van C u n i g o n d a v a n K e p p e l v a n V e r w o l d e .
Hij hertrouwde, volg. huw. voorw. van 28 Nov. 1589, met J a s p e r i n a v a n
R a e s f e l d , overl. 1591, dochter van R e i n i e r v. R. heer van Romborch en van
S t e p h a n i a v a n M e c h e l e n t o t S a n t v o o r t , en trouwde voor de derde
maal, 3 Oct. 1592, H e n r i c a v a n B e v e r v o e r d e , overl. 9 Febr. 1614, dochter
van B e r e n d en van A n n a G r u b b e . Uit het eerste huwelijk sproten 9 kinderen,
o.a. A g n e s , vrouwe van Roderlo en Diepenbroek, in 1606 gehuwd met W i g b o l d
d e R o d e v a n H e e c k e r e n , heer van Overlaer; en J a c o b a , die de gade
werd van den bekenden A s s u e r u s M a t h i s i u s , predikant te Deventer en te
Kampen. Uit het tweede huwelijk van Joost v. H. sprool één kind; uit het derde acht
kinderen.
Zie: Herald. Bibl. (1882), 59, 60; Ridderschap van Zutphen, 29; Alg. Ned. Fam.
blad, XV, 427, 516, 517.
Regt

[Heeckeren, Robbert van]
HEECKEREN (Robbert v a n ), heer van Enghuizen, ged. te Zutphen 7 Dec. 1650,
overl. 16 Nov. (volg. Her. Bibl. en Riddersch. van Zutphen) of 5 Dec. (Ned. Adelsb.)
1699, zoon van Evert (4) of Everhard, heer van Nettelhorst, Enghuizen en Barlham,
en van M a r i a T o r c k .
Hij werd 20 Sept. 1669 student in de rechten te Harderwijk en 10 Febr. 1673
hetzelfde te Leiden, werd geadmitteerd in de ridderschap van Zutphen, gedeput,
uit dat quartier en extraord. raad in het Hof van Gelderland. Hij stond bekend als
een bekwaam rechtsgeleerde en werd vanwege de stad Zutphen in 1682 benoemd
tot curator der geldersche hoogeschool, welk ambt hij tot zijn dood waarnam.
Toen zijn broeder Walraven, wegens vele en goede diensten den lande bewezen,
in Febr. 1694 benoemd werd tot hoofdschout der Stad en Meijerij van's
Hertogenbosch, kreeg deze tevens vergunning zijn broeder Robbert aldaar als zijn
stadhouder aan te stellen; laatstgenoemde werd dan ook in 1694 aldaar ingehuldigd.
Uit de Quartier-Recessen blijkt dat hij tot velerlei commissiën werd gebezigd.
Hij huwde (ondertrouwd te Zutphen 11 Oct. 1687) met A n n a W i l h e l m i n a
C e c i l i a v a n K e p p e l , vrouwe van Molecaten en Kampferbeek, geb. op
Molecaten 13 April 1670, overl. 10 Juli 1704, dochter van L u d o l f H e n d r i k , heer
van Kampferbeek en A n n a v a n K e p p e l ,
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vrouwe van Molecaten. Door dit huwelijk stammen Robbert's nazaten van Gijsbrecht
van Amstel (dl. III, kol. 32) af (zie van Spaen hieronder). Hun kinderen waren o.a.
E v e r t , uit wien de v. H e e c k e r e n ' s v a n N e t t e l h o r s t en E v e r t L u d o l f
H e n d r i k B u r g h a r d , uit wien de v.H. v a n W a l i ë n sproten.
Zijn portret door een onbekend kunstenaar bevindt zich bij baron van Heeckeren
tot de Heest te Zutphen.
Zie. Nederl. Adelsb. (1925), 148, 149; Herald. Bibl. (1882), 65, 66; v a n E p e n ,
Alb. Stud. Acad. Gelro-Zutph. bl. VIII en 23a; v. S p a e n . Hist. der heeren v. Amstel,
89 en de tafels achter dat werk; Ridderschap v. Zutphen, 138.
Regt

[Heeckeren, Walraven van (1)]
HEECKEREN (Walraven v a n ), (1) heer van Nettelhorst en Enghuizen, geb. in
1576, overl. 11 Oct. 1645, begr. te Zutphen, zoon van Evert (3), heer van Nethelhorst,
en van J o h a n n a v a n E r p .
Hij werd 27 Sept. 1588 student in de letteren te Leiden, compareerde in de
ridderschap van Zutphen 1597 tot 1645, werd in 1599 heer van Nettelhorst en 20
Dec. van dat jaar kapitein van een compagnie te voet, die in Vlaanderen was
gelegerd. In 1603 onderschreef hij met meer anderen de afzwering van den koning
van Spanje, werd wegens den Nettelhorst geadmitteerd in de ridderschap van
Zutphen en in 1606 tot rekenmeester benoemd. Den 24. en 25. Febr. 1623
protesteerde hij tegen de examinatie van de lijst der middelen in tegenwoordigheid
van Alexander van der Capellen, wien toelating tot de ridderschap werd geweigerd,
daar het niet vaststond of de Boedelhof wel onder de havezathen behoorde.
Heeckeren, inmiddels tot luitenant kolonel bevorderd, verkreeg 19 Sept. 1623 de
voorspraak van het quartier van Zutphen bij zijn aanvrage om zijn compagnie van
Vlaanderen naar Zutphen te verleggen. 27 Juni 1625 werd hij vanwege het quartier
gecommitteerd in de admiraliteit van de Maze, maar moest daartoe zijn militairen
dienst ‘quitteren’. In 1626 benoemd tot landdrost van de Graafschap Zutphen, in de
plaats van den overleden Derck van Dorth, heer van Dorth, onderscheidde hij zich
in Sept. 1627, toen hij na de verovering van Grol door Fred. Hendrik op uitnemende
wijze den aftocht van het leger dekte. Hij had het landdrostambt in pand, want 14
Dec. 1629 verzocht hij dat het bij zijn leven, of dat van zijn zoon, niet zou gelost
worden dan door hem, of door zijn zoon, die hem hierin opvolgen zou. Het quartier
van Zutphen, in aanmerking nemende de goede diensten, zoo in het militair als in
staatszaken door Walraven bewezen en vertrouwende dat zijn zoon zoo zal
‘opgetrocken’ (opgevoed) worden dat het land daarvan geen geringe diensten zal
geschieden, stond het verzoek toe. In het laatst van zijn leven keerde zich een deel
der ridderschap tegen den vrij heerschzuchtigen Walraven, waarvan niet alleen
hevige twisten maarsoms ook dadelijkheden het gevolg waren. Ook is hij
burgemeester van Lochem geweest.
Hij is tweemaal gehuwd geweest: 21 Juni 1601 (huw. voorw. op Sterkenburg 12
Mei 1601) met A g n e s v a n A e s w i j n , geb. 1579, overl. Jan. 1609, dochter van
R e i n i e r v. A., heer van Brakel, en van M a c h t e l d v a n I s e n d o o r n , vrouwe
van Sterkenburg; daarna is hij 7 Jan. 1612 te Loosdrecht hertrouwd met W a l b u r g
v a n L i j n d e n , kort na Aug. 1617 overleden, dochter van S t e v e n v. L. tot
Sinderen en van A n t o n i a v a n A m s t e l v a n M i j n d e n . Uit het eerste huwelijk
sproten: J o h a n n a , in 1631 gehuwd met C o e n r a a d v a n H u s s , of H a u s z
t h o d i e R e e s , drost van Borculo, en A g n e s , in 1642 gehuwd met
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A d r i a a n v a n B e e s t van R h e n o y . Uit het tweede huwelijk sproot een zoon
Evert (4) of Everhard, die voorgaat.
Zie: v.d. C a p e l l e n , Gedenkschriften I, 431, 432; d' A b l a i n g , Bannerheeren
en Riddersch. van Zutphen, 46; Nederl. Adelsboek (1925), 148; Herald. Bibliotheek
(1882), 62.
Regt

[Heeckeren, Walraven van (2)]
HEECKEREN (Walraven v a n ) (2), heer van Nettelhorst, geb. te Zutphen in 1643,
overl. te Osnabruck 21 Aug. 1701, zoon van Evert (4), hiervóór, en van M a r i a
Torek.
Hij werd in de ridderschap van Zutphen geadmitteerd 18 April 1665 en ontving
de survivance van het landdrostambt in 1670. Wanneer hij niet eerst aan een andere
academie is geweest, ging hij vrij laat studeeren: hij werd 21 Juli 1673, oud zijnde
25 (!) jaar, te Leiden student in de rechten. 16 Maart 1675 nam hij wegens Gelderland
zitting in de vergadering der Staten-Generaal en werd reeds in den volgenden zomer
als extraordin. gedeputeerde afgevaardigd naar het legervan den Keizer,
‘gecommandeert’ door den hertog van Lotharingen. In Febr. 1677 keerde hij van
die missie terug, maar werd reeds dadelijk daarop belast met een zending naar de
hertogen van Brunswijk-Lunenburg, Celle en Wolfenbuttel en voorts wederom naar
het keizerlijk leger. Het was gedurende dat verblijf in Duitschland, dat van hem de
berichten werden ontvangen waarvan in het Journaal van Huygens IV, 195, 196,
199 sprake is. 4 Mei 1678 bracht hij zijn rapport uit aan de Staten-Generaal en
daarna werd door den nijmeegschen vrede voor geruimen tijd een einde gemaakt
aan zijn diplomatieke bemoeiingen. Wel vindt men hem in 1680 weder aan het hof
van Celle (a.v. III, 19 tot 83 passim), maar niet als aldaar geaccrediteerd; blijkbaar
behoorde hij toen tot het gevolg van Willem III.
In 1680 volgde hij zijn vader als landdrost van Zutphen op. Eerst na het weder
uitbreken van den oorlog werd opnieuw van van Heeckeren gebruik gemaakt tot
het voeren van onderhandelingen buitenslands. In Maart 1689 vertrok hij andemaal
als extra-ordin. envoyé naar Brunswijk-Lunenburg en voorts naar Hessen-Cassel;
in Maart 1691 was hij van daarterug, maar in Febr. 1691 werd hij nogmaals naar
Brunswijk gezonden, ditmaal voor een korten tijd, reeds 3 April bracht hij verslag
uit aan H.H.M. en vervolgens aan den Koning in het leger. Dan begaf hij zich in Oct.
1691 naar Dresden, om den keurvorst van Saksen de condoleanties van de
Staten-Generaal over te brengen wegens den dood van diens vader en hemzelf
met zijn aanvaarden van de regeering te ‘congratulieren’. In Aug. 1692 keerde hij
opnieuw terug naar de hertogen van Brunswijk-Lunenburg, bracht alhier verslag uit
nopens hetgeen door hem was verricht en begaf zich daarop weer naar Dresden.
Meestal hadden deze zendingen ten doel om deze staten aan te sporen hun
verplichtingen na te komen tot het leveren van contingenten of hen door voordeelige
aanbiedingen te bewegen tot het leveren van krijgsvolk.
Van Dresden vertrok hij in het voorjaar van 1693 als buitengewoon gezant naar
Stockholm; aldaar gelukte het hem nog vóór het einde des jaars een overeenkomst
te treffen met de zweedsche regeering tot vereffening van zekere gerezen geschilIen
(zie: d u M o n t , Corps diplomatique VII, st. II, fol. 332). Het ongenoegen was
ontstaan door het nemen van zweedsche schepen, die op Frankrijk voeren. Om
deze en vroegere diensten den lande bewezen, werd hij in Febr. 1694, nog in
Zweden zijnde, benoemd tot hoogschout der Stad en Meijerij van 's Hertogenbosch,
met vergunning
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zijn broeder Robbert (kol. 717) als zijn stadhouder aan te stellen. Tijdens zijn verblijf
te Stockholm schijnt er sprake te zijn geweest van een huwelijk met een zweedsche
gravin; van dit voorgenomen huwelijk schrijft koningin Mary van Engeland 18(28)
April 1694 uit Kensington aan de barones van Wassenaer-Obdam (zie: Lettres et
Mémoires de Marie Reine d' Angleterre, uitgeg. door gravin Bentinck, geb. v. Waldeck
Pyrmont, bl. 148).
In Aug. 1694 kwam hij hier te lande, bracht in het leger aan den Koning verslag
uit en deed vervolgens rapport aan de Staten-Generaal. Het was gedurende dat
verblijf in het leger (3-7 Aug.) dat hij aan Huygens het verhaal deed zijner ‘dispuyten
in Sweden met d'Avaux’ wat het laatste is, dat van hem in het Journaal wordt
vernomen (II, 388, 390). In de tweede helft van Oct. 1694 keerde hij naar Stockholm
terug, niet tot zijn genoegen, want hij schreef van daar uit aan zijn vriend Gijsbertus
Cuperus: ‘dit hoff is soo vol intriges, dat men nergens staat op kan maeken en
daarom wilde ik wel van hier sijn, also men wel kan versekert sijn, dat Sweden van
't humeur, daer de coninck van is, ons wel geen quaet sal doen, maar veel goeds
en hebben wij daer oock nyet van te verwaghten, soodat mijn verblijf hier t'eenemael
inutil is’. Hij bleef nochtans op zijn minder aangenamen post. In 1700 was hij hier
te lande, daar hij blijkens de ‘Quartier-recessen’ toen op een vergadering te Zutphen
tegenwoordig was. Maar 21 (31) Aug. 1701 is hij op reis te Osnabrück overleden.
Hij was een groot liefhebber van munten, penningen en antiquiteiten. Sedert 1854
berust zijn briefwisseling met Gijsbertus Cuperus op het rijksarchief. Daar hij
ongehuwd overleed, ontstonden over zijn nalatenschap groote verschillen, die door
een commissie, door de staten van Gelderland benoemd, 5 Sept. 1702 werden
vereffend. Nettelhorst kwam aan de kinderen van Robbert, terwijl Enghuizen (een
bezitting van Robbert) aan zijn jongeren broeder J a c o b D e r c k werd toegewezen.
Zijn portret door een onbekend kunstenaar bevindt zich bij baron van Heeckeren
van Wassenaar op het kasteel Twickel bij Delden.
Zie: Heraldieke Bibliotheek (1882), 63; Journalen van Huygens en H o r a
S i c c a m a , Aant. op het Register, 311, 312; S c h e l t e m a , St. Nederland I, 434;
N. v. d e r M e e r , Zegenwensch aan den heer Walraven van H.... benoemd lot
hoogschout van's Hertogenbosch; Ridderschap van Zutphen, 133.
Regt

[Heeckeren van Brandsenburg, Derk Jan van]
HEECKEREN VAN BRANDSENBURG (Derk Jan v a n ), heer van Brandsenburg
en Boelesteyn, geb. te's Gravenhage 14, gedoopt 16 Januari 1742, overl. te's
Gravenhage 7 Febr. 1796, begr. Gr. K. 13 Februari, zoon van Walraven Robbert,
die volgt, en van diens 2e vrouw B a r b a r a E l i s a b e t h d e l a F o n t a i n e .
Reeds in Januari 1770 werd hij benoemd tot buitengewoon envoyé in Spanje en
keerde van daar in 1773 terug (v a n H a r d e n b r o e k , Gedenkschr. I, 458). Hij
werd kanunnik van St. Jan te Utrecht, lid van het college van geëligeerden aldaar,
kwartierschout van Oisterwijk, gecommitteerde ter Staten Generaal en kamerheer
van den Prins van Oranje. Van Hardenbroek beweert dat hij alles aan den hertog
van Brunswijk had te danken en volkomen van dezen afhankelijk was (I, 321, 412).
Daar hij soms al te oprecht zijn gevoelen aan den Prins kenbaar maakte - de Prinses
hield hem voor den eenige op wiens woorden men kon staat maken - achtte de
hertog het wensche.
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lijk hem van het hof te verwijderen; hij werd dan ook van zijn post als kamerheer
ontheven en door bemiddeling van den hertog als gezant bij het hof van Madrid
geplaatst (a.v. I, 456). Dit geschiedde in 1778 en v. Heeckeren bleef daar twee
jaren. Tegen zijn zin werd hij in 1780 met van Wassenaer - Starrenburg als gezant
naar Rusland gezonden, terzake van de gewapende neutraliteit(v.H. II, 119-122).
Hij schijnt een bekwaam en zeker een oprecht man te zijn geweest, maar zijn
afgetrokkenheid berokkende hem nog al eens onaangenaamheden.
Hij huwde te Rotterdam 17 Aug. 1773 A n n a P e t r o n e l l a d e s H.R.R. gravin
v a n H e e m s k e r c k (1746-1794), dochter van den rijksgraaf A n t h o n y e n
v a n A n n a P e t r o n e l l a E l s e v i e r . Zij was weduwe van Mr. W i l l e m
H e n d r i k v a n S c h u y l e n b u r c h en won bij haar tweeden man 8 kinderen,
o.a. Frans Jan, die volgt.
Zie: Nederl. Adelsboek (1925), 191; Herald. Bibl. (1882), 108; B l o k , Gesch. Ned.
2

Volk III, 528; Gedenkschriften van v. Hardenbroek.
Regt

[Heeckeren van Brandsenburg, Frans Jan baron van]
HEECKEREN VAN BRANDSENBURG (Frans Jan baron v a n ), geb. te 's
Gravenhage 4 Dec., ged. 9 Dec. 1784, overl. te Utrecht 22 Januari 1846, zoon van
Derk Jan, hiervóór, en van A.P. gravin v a n H e e m s k e r c k .
Hij bekleedde den post van waardijn bij 's Rijks munt te Utrecht. Zijn vrije uren
besteedde hij aan de schilderkunst, waarvoor hij les had gekregen bij P.G. van Os,
die ook een zijner stukken voorstellende ‘het Kermiswaterpoortje te Utrecht’ heeft
gestoffeerd. Van H. muntte uit in het schilderen van stadsgezichten en binnenhuizen
en vond waardeering op onderscheidene tentoonstellingen, zoo te Amsterdam, 's
Gravenhage, Brussel e.a.
Hij was 7 Aug. 1811 te Utrecht gehuwd met C o r n e l i a A d r i a n a V o o r d u i n ,
geb. te Gorinchem 5 Aug. 1794, overl. te Utrecht 23 Mei 1857, dochter van Ds.
W i l l e m L e o n a r d V., predikant te Utrecht, en van M a r i a B e r t h a v a n
Meerten.
Uit dit huwelijk sproten 5 kinderen.
Zie: Herald. Bibl. (1882), 115; Nederl. Adelsboek (1925), 201; K o b u s e n d e
R i v e c o u r t , Biogr. Woordenb.; Catal. Herald. Tentoonst. (1880), no. 9766 (penning
op 12 ½ j. huwel.).
Regt

[Heeckeren van Brandsenburg, Walraven Robbert van]
HEECKEREN VAN BRANDSENBURG (Walraven Robbert v a n ), heer van Barlham
en Brandsenburg, geb. te Arnhem 14 Maart, ged. 16 Maart 1704, overl, te 's
Gravenhage 15 Juni, begr. te Zutphen 23 Juni 1758, zoon van Jacob Derk van H.
van Enghuizen, die volgt, en van H e i l w i c h C h a r l o t t a v a n L y n d e n .
In de ridderschap van Zutphen beschreven 1726, burgemeester van Groenloo,
extraord. raad in het Hof van Gelderland, houtvester van de Graafschap, scholtus
binnen en buiten Zutphen, gecommitteerde ter generaliteits - rekenkamer en ter
Staten-Generaal.
Hij huwde (huw. voorw. Osnabrück 20 Sept.) 1725 J o h a n n a S o p h i e v o n
d e m B u s s c h e (1705-1736) stiftsdame, te Schildesche, dochter van C l a m o r
A l b r e c h t v.d. B. en A g n e s S o p h i e v o n H a m m e r s t e i n ; hertrouwde te
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Beverwijk 10 Nov. 1739 B a r b a r a E l i s a b e t h d e l a F o n t a i n e (1716-1772),
dochter van J a n d.l. F. en M a r i a E l i s a b e t h d e M a n .
Uit het eerste huwelijk sproten 3 kinderen, uit het tweede 4, waarvan Derk Jan
voorgaat.
Zie: Nederl. Adelsboek (1925), 187, 188; Herald. Bibl. (1882), 104; Alg. Ned.
Familieblad XI, 57;
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Mbl. Nederl. Leeuw XXXVII, 317; Ridderschap van Zutphen, 163; v.
H a r d e n b r o e k , Gedenkschr. I, 267.
Regt

[Heeckeren van de Cloese, Lodewijk baron van]
HEECKEREN VAN DE CLOESE (Lodewijk baron v a n ), graaf van Borculo, heer
van de Cloese en Langen, geb. te Enghuizen 6 Sept., ged. te Hummeloo 11 Sept.
1768, overl. te Velp 19 Nov. 1831, zoon van Jacob Adolph v. H. van Enghuizen (kol.
723) en van C h a r l o t t e A l e x a n d r i n e v a n W e s t e r h o l t .
Hij was eerst zeeofficier, daarna kapitein der infanterie en edelman van prins
Willem V. Hij had zitting in de ridderschap van Zutphen en stond bij koning Lodewijk
hoog aangeschreven, door wien hij tot kapitein-generaal van de jacht
(opperjagermeester) benoemd en tijdens wiens regeering hij lid van het Wetgevend
Lichaam was. Lodewijk Napoleon verhief hem tot graaf van Borculo. Ook koning
Willem I benoemde hem tot opperjagermeester en opperhoutvester in de noordelijke
provinciën en had hem 28 Aug. 1814 benoemd in de ridderschap van Gelderland.
Hij werd lid der provinciale staten van Gelderland, in 1815 buitengewoon lid van de
2e kamer der Staten-Generaal en kamerheer.
Hij was 18 Maart 1793 te's Gravenhage gehuwd met J a c o b a C a t h a r i n a
P e t r o n e l l a d u T o u r (1774-1846), dochter van D a n i ë l P o m p e j u s d. T.
en van A n n a G e e r t r u i d M e e r m a n . Uit dit huwelijk sproten 4 kinderen.
Zie: Herald. Bibliotheek (1882), 97; Nederl. Adelsboek (1925), 147, 180;
Navorscher (1905), 71.
Regt

[Heeckeren van Enghuizen, Evert Frederik baron van]
HEECKEREN VAN ENGHUIZEN (Evert Frederik baron v a n ), heer van Enghuizen
en Beurse, geb. te Arnhem 23 Dec., ged. 26 Dec. 1755, overl. op kasteel Enghuizen
te Hummeloo, 13 Jan. 1831, zoon van Jacob Adolph (kol. 723) en van C h a r l o t t e
Alexandrine van Westerholt.
Hij was eerst in militairen dienst en majoor, daarna in 1783 in de ridderschap van
Zutphen en gecommitteerde ter Staten-Generaal. Tijdens de onlusten van 1787
hield hij meer de patriotsche zijde, maar later koos hij openlijk partij voor de oude
constitutie en den stadhouder. In 1795 was hij voorzitter der Staten; hij vergezelde
den Prins 19 Jan. 1795 tot aan de pink, waarmee deze naar Engeland wilde
oversteken. Bij de komst der Franschen week hij buitenslands, doch keerde later
terug. Als lid van het departementaal bestuur van Gelderland nam hij onder het
staatsbewind weer deel aan de regeering en werd onder koning Lodewijk lid van
den Staatsraad. Bij de restauratie was hij in 1814 een der notabelen die de grondwet
hielpen aannemen en werd 28 Aug. 1814 benoemd in de ridderschap van Gelderland
en tot lid der provinciale staten in hetzelfde jaar. In 1815 werd hij lid der Eerste
Kamer.
Hij huwde 2 Juli 1782 op Beverweerd te Odijk met H e n r i ë t t e J o h a n n a
S u s a n n a M a r i a d e s H.R.R. gravin v a n N a s s a u - l a L e c q , vrouwe van
Beverweerd en Odijk, geb. te Utrecht 21 Oct. 1764, overl. op Enghuizen 26 Juni
1810, dochter van des H.R.R. graaf H e n d r i k C a r e l en van J o h a n n a
G e v a e r t s . Uit dit huwelijk sproten 9 kinderen, o.a. baron Jacob Derk Burchard
Anne, die volgt.
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Zie: Herald. Bibl. (1882), 94; Nederl. Adelsboek (1925), 178; Navorscher (1905),
355.
Regt

[Heeckeren van Enghuizen, Frans Jan van]
HEECKEREN VAN ENGHUIZEN (Frans Jan v a n ), heer van Enghuizen, Beurse,
de Cloese en Langen, geb. te Arnhem, ged. 12 Sept. 1694, overl. te 's Gravenhage
10 Mei 1767, begr. te Zutphen 15 Mei, zoon van Jacob Derk, die volgt, en van
Heilwich Charlotte van Lijnden.
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Hij studeerde sedert 16 Dec. 1711 te Leiden in de rechten, was burgemeester der
stad Doetinchem, werd 16 October 1716 beschreven in de ridderschap van Zutphen,
25 Oct. 1716 landrentmeester-generaal van Gelderland; gecommitteerde ter
admiraliteit van Friesland en in 1728 in die van de Maze; gecommitt. ter
staten-generaal en in den raad van state; in Oct. 1735 wegens het quartier Zutphen
benoemd tot curator der hoogeschool te Harderwijk, richter van Doesburg voor welk
ambt hij in 1740 bedankte, toen hij in dat jaar, bij afstand van zijn vader, landdrost
van de Graafschap werd. In 1747 werd hij president der gedeputeerde staten en
was ook gecommitteerde tot beneficieering van den Neder-Rijn en den IJsel, welk
ambt hij in 1750 overdroeg op zijn zoon Jacob Adolph. Hij wordt geroemd als een
verstandig, voornaam en voorzichtig regent, die de hem opgedragen commissies
met veel tact volvoerde.
Hij huwde op den huize Almelo 24 Febr. 1722 met T r a n s i s a l a n a C h a r l o t t a
J u l i a n a A g n e s A d e l h e i d des H.R.R. gravin v a n R e c h t e r e n , geb. 2
Dec. 1704, overl. op kasteel Enghuizen 4 Juli 1757, begr. te Zutphen, dochter van
A d o l f H e n d r i k v. R., heer van Almelo en Gramsbergen, en van S o p h i a
J u l i a n a des H.R.R. gravin v o n C a s t e l l - R ü d e n h a u s e n . Zij wonnen 16
kinderen, waarvan Jacob Adolph volgt en August Robbert v. H. van Suideras op
kol. 729 voorkomt.
Zie: Herald Bibl. (1882), 90; Nederl. Adelsboek (1925), 177; S c h e l t e m a , St.
Nederl.; B o u m a n , Gesch. Geld. H.S. II, 14, 210, 217; Mbl. Nederl. Leeuw XXXVII,
368; Ridderschap v. Zutphen, 158.
Regt

[Heeckeren van Enghuizen, Jacob Adolph van]
HEECKEREN VAN ENGHUIZEN (Jacob Adolph v a n ), heer van Beurse, Enghuizen,
de Cloese en Langen, geb. te Zutphen 6 Juli, ged. 9 Juli 1724, overl. ald. 20 Febr.
1792, zoon van Frans Jan, hiervoor, en van T r a n s i s a l a n a C h a r l o t t a
J u l i a n a A g n e s A d e l h e i d des H.R.R. gravin van Rechteren.
Hij werd 19 Sept. 1741 student in de rechten te Harderwijk, daarna beschreven
in de ridderschap van Zutphen, president van gedeputeerden uit dat quartier, ordin.
raad in het Hof van Gelderland, scholtus binnen en buiten Zutphen, burgemeester
van Doetinchem, landrentmeestergeneraal van Gelderland, gecommitteerde ter
Staten-Generaal, gecommitteerde ter beneficieering van den Neder-Rijn en den
Geld. IJsel en van 8 Aug. 1758 tot zijn dood wegens het quartier van Zutphen curator
der hoogeschool te Harderwijk.
Hij huwde op den huize Dorth, te Bathmen, 17 Nov. 1751 C h a r l o t t e
A l e x a n d r i n e v a n W e s t e r h o l t , geb. in 1723, overl. op het kasteel Enghuizen
18 Oct. 1778 en begr. te Zutphen 24 Oct., dochter van J o h a n F r e d e r i k v. W.,
bannerheer van Bahr en Lathum, heer van Hackfort, Scherpenzeel en Peursum,
en van S o p h i a C h a r l o t t e des H.R.R. gravin v o n W a r t e n s l e b e n .
Uit dit huwelijk 13 kinderen, waarvan Evert Frederik v. H. van Enghuizen en
Lodewijk v. H. van de Cloese hier voorgaan.
Zie: Nederl. Adelsboek (1925), 177; Herald. Bibliotheek (1882), 92.
Regt

[Heeckeren van Enghuizen, Jacob Derk van]
HEECKEREN VAN ENGHUIZEN (Jacob Derk v a n ), ged. te Zutphen 16 Juli 1665,
overl. aldaar 22 (23) April 1749, zoon van Evert (4) (kol. 712) en van M a r i a T o r c k .
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Hij was heer van Bartham en Suideras, kocht Roderlo en Brandsenburg, erfde
Nettelhorst en kreeg daarvoor Enghuizen. Door prins Willem III in 1686 benoemd
tot burgemeester van Zutphen,
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bleef hij dit ambt tot 1699 bekleeden: hij werd 7 April 1690 geadmitteerd in de
ridderschap van Zutphen, 25 Febr. 1691 raad en rekenmeester van Gelderland, en
20 Febr. 1706 in de plaats van Johan van Lintelo benoemd tot landdrost van de
Graafschap Zutphen; hij werd voorzitter der gedeputeerde staten uit het quartier
van Zutphen en stond 19 Febr. 1740 zijn ambt van landdrost af aan zijn zoon Frans
Jan (kol. 722), echter zijn rang in de vergaderingen behoudende, dien hij pas 22
Nov. 1747 nederlegde. Wegens Gelderland was hij gecommitteerd in de admiraliteit
op de Maze en in de generaliteits-rekenkamer.
Hij huwde in Sept. 1691 met H e i l w i c l h C h a r l o t t a v a n L i j n d e n , geb.
1661, overl. te Zutphen 2 Juli 1728, dochter van Frans (dl. VII, kol. 807) 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 6 kinderen o.a. Frans Jan
(uit wien de takken van H. v a n E n g h u i z e n , de C l o e s e en van S u i d e r a s ),
Assueer (uit wien de takken v. H. v. R o d e r l o , v. K e l l e n v. T w i c k e l ) en
Walraven Robbert (uit wien de takken v. H. v. B a r t h a m en v. B r a n d s e n b u r g ).
Deze drie zoons komen in dit deel voor.
Zie: Nederl. Adelsb. (1925), 176, 177, 211; Herald. Bibliotheek (1882), 89;
Wapenheraut XIII, 237; H o r a S i c c a m a , Aant. op het Register Journaal v.
Huygens, 312; Mbl. Ned. Leeuw XXXVII, 320; S c h e l t e m a , Staatk. Nederland;
B o u m a n , Gesch. Geld. H.S. II, 213, 214; Ridderschap van Zutphen, 145.
Regt

[Heeckeren tot Enghuizen, Jacob Derk Burchard Anne baron van]
HEECKEREN TOT ENGHUIZEN (Jacob Derk Burchard Anne baron v a n ), heer
van Beverweerd en Odyck, geb. te Zutphen 28 Nov., ged. 6 Dec. 1792, overl. te
Parijs 28 Sept. 1884, zoon van baron Evert Frederik (kol. 722) en van H.J.S.M.
gravin v a n N a s s a u l a L e c q .
Hij erfde van zijn moeder Beverweerd en Odyck, was eerst zeeofficier, daarna in
diplomatieken dienst, laatst buitengewoon gezant te St. Petersburg en te Weenen
en minister van staat.
Ongehuwd zijnde, adopteerde hij, met toestemming der familie, tot zoon: G e o r g e
C h a r l e s baron d'A n t h è s , geb. te Colmar 5 Febr. 1812, die bij Kon. Besl. van 5
Mei 1836 als baron werd ingelijfd in den nederl. adel, met vergunning naam en
wapen der familie v a n H e e c k e r e n aan te nemen. Deze was in 1830 in
russischen dienst getreden en werd in 1832 kapitein bij de keizerlijke garde te paard.
Hij huwde de (schoon?) zuster van den russischen dichter Alexander Puschkin,
dien hij 10 Febr. 1837 in een duel doodde, waarom hij Rusland terstond moest
ontvluchten. D'Anthès van Heeckeren keerde naar Frankrijk terug, zette zich in den
Elzas neder, werd in 1848 lid der nationale vergadering en ondersteunde daar de
politiek van Napoleon, door wien hij in 1852 tot senateur werd benoemd. Hij werd
ook extra-ord. gezant te St. Petersburg, werd later met andere opdrachten belast
en overleed 10 Nov. 1895 te Sulz in den Elzas. Bij zijn gade N. G a n t z a r e f f won
hij drie kinderen, t.w. M a t h i l d e , in 1861 gehuwd met L o u i s M e t m a n , fransch
divisie-generaal; een dochter, gehuwd met N. V a n d a l , staatsraad en
directeur-generaal der posterijen tijdens het 2e keizerrijk; en G e o r g e v a n
H e e c k e r e n , ritmeester in franschen dienst.
In 1909 verscheen te Parijs in druk: Mėmoires inédits sur Napoleon III, par d'
Anthès. Rec. par Ch. Simond et M.C. Toinsot. Dit zijn de mėmoires van G. C h . d'
Anthės van Heeckeren.
Zie: Nedert. Adelsboek (1925), 178, 179; Herald.
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Bibl. (1882), 96, over d' A n t h è s : Brockhaus' Konvers. Lexikon (art. v.
H e e c k e r e n ).
Regt

[Heeckeren van Kell, Jacob Derk Carel van]
HEECKEREN VAN KELL (Jacob Derk Carel v a n ), heer van Ruurloo, Kell,
Engelenburg en Lichtenberg, geb. te Zutphen 31 Oct., ged. 1 Nov. 1730, aldaar
overl. 11 Juli 1795, begr. in de St. Walburgskerk 16 Juli, zoon van Assueer v. H.
van Roderlo, die volgt (kol. 729) en van H.A.E.A.W. v a n L a e r , vrouwe van Kell,
Engelenburg en Lichtenberg.
Hij studeerde sedert 11 Mei 1750 in de rechten te Leiden, waarheen Johan Philip
Goths, oud 34 jaar, zijn paedagoog, hem vergezelde. Reeds in 1747 was hij begiftigd
met het rentmeesterschap van het geestelijk rentambt Borculoo, werd kamerjonker
van prins Willem IV en 29 Nov. 1752 in de ridderschap van Zutphen beschreven.
Achtereenvolgens werd hij burgemeester van Groenloo en Zutphen, extraord. raad
in het Hof van Gelderland, gecommitteerde ter Generaliteit en in den raad van State,
markrichter van Angerloo, 1792 tot 1795 scholtus binnen en buiten Zutphen, landdrost
van Zutphen, opperstalmeester en kamerheer van prins Willem V, van 23 Maart
1792 tot zijn dood curator der hoogeschool te Harderwijk (vanwege het quartier van
Zutphen) en hoogbaljuw van Sluis.
In 1769 verdacht men hem van spionnage aan het Hof, ten behoeve van den
hertog van Brunswijk (v a n H a r d e n b r o e k , Gedenkschr. I, 326). Mogelijk ten
onrechte. Wegens zijn lidmaatschap van den Raad van State hield hij meestal te 's
Gravenhage verblijf; hoewel landdrost van Zutphen, was hij niet, als gewoonlijk,
tevens president van gedeputeerde Staten; dit ambt werd respect. door J.A. van
Heeckeren van Enghuysen en A.R. van Heeckeren van Suyderas waargenomen.
Hij was een algemeen geacht man en werd dan ook niet in 1795 van zijn posten
vervallen verklaard maar men liet hem (wellicht óók omdat hij aan een slepende
ziekte leed) tot zijn dood in het rustig bezit daarvan blijven.
Hij was te 's Gravenhage 20 November 1771 door den waalschen predikant aan
het Hof getrouwd met J o h a n n a J u l i a n a v a n W a s s e n a e r , geb. te 's
Gravenhage 24 Dec. 1739, overleden op het kasteel Ruurloo 12 Nov. 1811, dochter
van Pieter v. W. van Starrenburg (dl. II, kol. 1534) en van A n n a A r n o l d i n a
v a n B o e t z e l a e r . Uit dit huwelijk sproten drie kinderen, waarvan de zoon Willem
Hendrik Alexander Carel volgt. De oudste dochter S o p h i a W i l h e l m i n a
P e t r o n e l l a (1772-1847) was een vrouw met buitengewone gaven; zij huwde in
1808 met Jacob Unico Willem graaf van Wassenaer Obdam (dl. II, kol. 1539) en
werd als douairière van W. grootmeesteres der koninginnen Frederica Louisa
Wilhelmina en Anna Paulowna. De jongste dochter L o u i s e W i l h e l m i n e
F r é d e r i q u e barones v. H. v. K. (1778-1851) huwde in 1814 met Ds. H e r m a n u s
J o h a n n e s W o l d r i n g h , eerst predikant te Ruurloo en sedert 1814 rentmeester
van het kroondomein te Rozendaal, overleden 1833.
Zie: N e d e r l . A d e l s b o e k (1925), 183; Herald. Bibl. (1882), 100; Wapenheraut
VIII, 451; v a n H a r d e n b r o e k , Gedenkschr. (waarin hij steeds voorkomt als v.
H. v. K e l l ).
Regt

[Heeckeren van Kell, Willem Hendrik Alexander Carel baron van]
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HEECKEREN VAN KELL (Willem Hendrik Alexander Carel baron v a n ), heer van
Roderlo en Kell, geb. te 's Gravenhage 12 Aug., ged. waalsche kerk 21 Aug. 1774,
overl. op kasteel Ruurloo 24 Juli 1847, zoon van Jacob Derk Carel (die voorgaat)
en van J o h a n n a J u l i a n a v a n W a s s e n a e r .
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Hij werd 18 Sept. 1792 te Leiden als student in de rechten ingeschreven. Als
prinsgezinde week hij in 1795 buitenslands, doch keerde later op zijn goederen
terug. 28 Aug. 1814 werd hij in de ridderschap van Gelderland benoemd. In 1814
was hij met zijn zwager J.C.E. graaf van Lijnden (dl. VII, kol. 797) mede-commissaris
voor de provincie Gelderland, werd lid der Tweede Kamer en districts-commissaris
(hoofdschout) van Doesburg. In 1825, staatsraad zijnde, volgde hij zijn genoemden
zwager van Lijnden als gouverneur van Gelderland op, welk ambt hij tot 1846 met
eere bekleedde, in welk jaar hij op zijn verzoek eervol werd ontslagen en benoemd
werd tot minister van Staat.
Hij huwde te Oldenburg 1 Oct. 1800 jkvr. S a r a G e e r t r u i d a A g a t h a v a n
P a b s t , vrouwe van Bingerden (1774-1866), dochter van jhr. J o h a n M a u r i t s
v. P. heer van Bingerden, vrijheer van Wolfsweerd, en van S a r a A g a t h a des
H.R.R. barones H o p . Uit dit huwelijk sproten 8 kinderen, o.a. Mr. W i l l e m , als
ouddirecteur van het Kabinet des Konings en oudminister van buitenlandsche zaken
in 1914 op ruim 98-jarigen leeftijd overleden.
Zie: Nederl. Adelsboek (1925), 183, 184; Herald. Bibl. (1882), 101; Wapenheraul
VIII, 463.
Regt

[Heeckeren van Molecaten, Evert Willem baron van]
HEECKEREN VAN MOLECATEN (Evert Willem baron v a n ), heer van Molecaten,
geb. op het kasteel Molecaten 24 April, ged. te Hattem 27 April 1760, overl. op
Molecaten 14 Sept. 1819, zoon van Reinhard Burchard Willem, die volgt, en van
Henriëtte van Lintelo.
Hij was generaal-majoor, plaatscommandant van Zutphen en dijkgraaf van Hattem.
Hij werd bij kon. besl. van 28 Aug. 1814, no. 14 benoemd in de ridderschap van
Gelderland en verkreeg bij kon. besl. van 26 Febr. 1819, no. 96 de erkenning van
den titel van baron. Bij zijn overlijden was hij lid der provinciale staten van Gelderland.
Hij stierf kinderloos.
Hij huwde te IJselstein 29 December 1815 A n n a M a r i a v a n d e S p i e g e l ,
geb. te Goes 4 Oct. 1774, overl. te Zutphen 30 Dec. 1830, dochter van den
raadpensionaris Mr. Laurens Pieter v.d. S. (dl. V, kol. 786) en van D i g n a A d r i a n a
Ossewaerde.
Zie: Nederl. Adelsboek (1925), 163; Herald. Bibliotheek (1882); Navorscher (1908),
67 (gesl. v.d. Spiegel).
Regt

[Heeckeren van Molecaten, Reinhard Burchard Willem van]
HEECKEREN VAN MOLECATEN (Reinhard Burchard Willem v a n ), heer van
Molecaten, geb. op het kasteel Nettelhorst, Laren, 25 Mei, ged. te Lochem 30 Mei
1721, overl. op Molecaten, Oldebroek, 29 April 1799, begr. te Hattem 4 Mei, zoon
van E v e r t v a n H., heer van Nettelhorst en Molecaten, en van J a c o b a J u d i t h
Isabella van Rechteren.
Zijn oudere broeder beërfde den Nettelhorst en hij ontving Molecaten, waarnaar
zich zijn tak voortaan noemde.
Hij trad ❘ op jeugdigen leeftijd in militairen dienst, ontving reeds in 1734 een vendel
in het regiment von Plotow en in 1742 een compagnie in het regiment v. Lynden
van Blitterswijk. Tijdens zijn huwelijk (1758) wordt hij genoemd: kolonel-commandant
van het regiment van Cannenburg; hij werd daarna luitenant-generaal en kolonel
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van het regiment cavalerie, dat oorspr. door den rijngraaf van Salm was gevormd
en daarna ter repartitie van Gelderland was gekomen. Dit regiment, de beroemde
huzaren van v. Heeckeren, was hetzelfde dat, aangevoerd door kolonel van Lijnden
van Hoevelaken, zich zoo
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loffelijk onderscheidde in de oorlogen tegen de Franschen.
Hij is voornamelijk bekend, doordat hij als commandant der stad Zutphen veel
heeft toegebracht tot de ordebewaring dier veste, die door v.d. Capellen van de
Marsch e.a. werd verontrust. In 1783 droeg de magistraat hem op, alle
wanordelijkheden, desnoods met geweld, tegen te gaan, waartoe hij het garnizoen
versterkte en een afdeeling deventersche vrijwilligers, die onder voorwendsel naar
de wapenoefeningen van v.d. Capellen te komen zien, andere plannen in het schild
voerden, ontwapende. Bij de zegepraal der Oranjepartij in 1787 ontwapende hij ook
de patriottische vrijcorpsen, maar hield tegelijk de prinsgezinden, die tot plundering
geneigd waren, in bedwang. Later was hij gouverneur van Sluis in Viaanderen en
voorzitter van de hooge militaire vierschaar, maar in 1795 legde hij (met zijn drie
zoons en zijn drie schoonzoons) al zijn bedieningen neer, vestigde zich op zijn
landgoed Molecaten en stierf vier jaar daarna.
Hij huwde te Vorden 1 Aug. 1758 met H e n r i ë t t e v a n L i n t e l o , ged. te
Zutphen 31 Juli 1735, overl. in het kraambed 19 Juni 1777 op Molecaten en 23 Juni
te Hattem begraven, dochter van A r n o l d W i l l e m T i m a n v. L. heer van de
Marsch en van E l i s a b e t h L o u i s e d e s V i l l a t e s . Van zijn zoons gaat Evert
Willemi hiervoor en volgt Robbert August Adolf Maurits Carel.
Zie: Nederl. Adelsboek (1925), 162, 163; Herald. Bibliotheek (1882), 75; Alg. Ned.
Familieblad I, 27, 4b; Mbl. Ned. Leeuw XXIX, 375.
Regt

[Heeckeren van Molecaten, Robbert August Adolf Maurits Carel
baron van]
HEECKEREN VAN MOLECATEN (Robbert August Adolf Maurits Carel baron v a n ),
heer van Molecaten, geb. op huize Molecaten 7 Juni, ged. te Hattem 12 Juni 1770,
overl. op Molecaten 26 Dec. 1858, zoon van Reinhard Burchard Willem, hiervoor,
en van H e n r i e t t a v a n L i n t e l o .
Hij werd heer van Molecaten na den dood van zijn oudsten broeder Evert Willem
(kol. 726), was eerst page bij prins Willem V, daarna luitenant bij de garde.
emigreerde in 1795 naar Engeland, nam in 1799 deel aan den veldtocht in N. Holland
tegen de bataafsche republiek en keerde na den vrede van Amiens in het vaderland
terug. In 1814 trad hij weer in militairen dienst en was als luitenantkolonel
bevelhebber van het bataljon infanterie, nationale militie no. 4 dat den slag bij
Waterloo 18 Juni 1815 meemaakte en, met 5 andere bataljons der brigade Detmers,
door zijn stormmarsch met gevelde bajonet tegen de fransche oude garde niet
weinig tot den gelukkigen uitslag heeft bijgedragen. Als belooning voor zijn
kloekmoedig gedrag ontving hij de militaire Willemsorde 3e kl. Daarna was hij respect.
commies-generaal der convooien en licenten, ontvanger der in- en uitgaande rechten
en ontvanger-particulier te Zutphen. Hij was 7 Oct. 1814 benoemd in de ridderschap
van Gelderland, werd lid der provinciale staten en was ook opgenomen onder de
ridders der duitsche orde, Balije van Utrecht. Bij zijn dood was hij daarin
commandeur.
Hij huwde te Vorden 18 Nov. 1813 C h a r l o t t e A l e x a n d r i n e barones v a n
W e s t e r h o l t (1789-1843), dochter van B o r c h a r d F r e d e r i k W i l l e m v. W.
en W i l l e m i n a v a n H e e c k e r e n t o t E n g h u i z e n . Uit dit huwelijk sproten
1 zoon en 2 dochters. De zoon J a c o b A n n e fungeerde als jagermeester des
Konings en als rentmeester van het Loo. Zijn stam is nog heden in wezen.
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Zie: Nederl. Adelsboek (1925), 163, 164; Herald. Bibl. (1882), 77; B o s s c h a ,
2

Ned. Heldend. te land III, 395, 626.
Regt
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[Heeckeren van Nettelhorst, Mr. Adolf Jacob Hendrik Willem baron
van]
HEECKEREN VAN NETTELHORST (Mr. Adolf Jacob Hendrik Willem baron v a n ),
heer van Nettelhorst en Batinge, geb. op den huize Nettelhorst (gem. Laren) 14
Juni, ged. te Lochem 20 Juni 1784, overl. op den Zwanenburg (Gendringen) 16 Juni
1857, zoon van jhr. Evert Christiaan Carel Willem, die volgt, en van H.S. v.
Wassenaer.
Hij studeerde eerst aan het athenaeum te Deventer, vervolgens sedert 19 Sept.
1804 te Utrecht in de rechten en promoveerde te Utrecht 1807 op een dissertatie:
Over den oorsprong der marken. In 1807 en 1808 advocaat te Arnhem, in 1809
auditeur-militair te Zutphen en in 1811 substituutofficier van justitie te Arnhem. Hij
nam laatstgenoemd ambt tot 1818 waar en leefde tot 1822 ambteloos, in welk jaar
hij werd benoemd tot rechter in de arr. rechtbank te Zutphen. In 1830 op zijn verzoek
eervol ontslagen, werd hij 1 Jan. 1847 door den Koning benoemd tot jonkheer der
Duitsche Orde, Balije van Utrecht; 1 Jan. 1849 werd hij commandeur en in Mei 1857
tot coadjutor voorgedragen; doch hij overleed vóór de benoeming had plaats gehad.
In 1843 verkocht hij Nettelhorst aan Mr. Jacob Derk Carel baron v. Heeckeren.
Hij huwde te Zutphen 18 Oct. 1808 met A d r i a n a L u t h e r a A g n e s
L u b b e r t i n a v. H e e c k e r e n , geb. aldaar 16 Mrt. 1787, overl. huize den Bongerd,
te Voorst, 5 Febr. 1866, dochter van Ludolf Frederik Hendrik v. H. v. Waliën (kol.
732) en van C o e n r a d i n a A n n a v a n H a e r s o l t e . Zij wonnen 12 kinderen,
o.a. Jacob Adr. Fred. Lodew., die volgt.
Zie: Herald. Bibl. (1882), 69; Nederl. Adelsboek (1925), 150; Wapenb. D.O., Balije
v. Utr.
Regt

[Heeckeren van Nettelhorst, jhr. Evert Christiaan Carel Willem van]
HEECKEREN VAN NETTELHORST (jhr. Evert Christiaan Carel Willem v a n ), heer
van Nettelhorst, Batinge en Clooster, geb. op het kasteei Nettelhorst (Laren,
Gelderland) 30 Aug., ged. te Lochem 6 Sept. 1744, overl. aldaar 9 Sept. 1816. zoon
van A d o l p h J a c o b H e n d r i k , heer v. Nettelhorst, Batinge, Clooster, Overlaar
en de Heest, en van P e t r o n e l l a R e i n i e r a v a n L i n t e l o , vrouwe van
Overlaar en de Heest.
Hij werd 26 Sept. 1763 te Harderwijk ingeschreven als student in de rechten, werd
burgemeester van Lochem en van Groenloo en in de ridderschap van Zutphen
beschreven 9 Aug. 1766. Hij werd als zoodanig extraord. gedeputeerde van dat
quartier. gecommitt in de Generaliteitsrekenkamer wegens Gelderland, in 1781 in
de admiraliteit van Friesland, later in die van de Maze, in de West Ind. Comp. en
ter Staten-Generaal. Om zijn prinsgezindheid werd hij in 1795 uit al zijn bedieningen.
ontzet en zijn bezittingen onder sequester gebracht. Hij bezocht met zijn broeder
F.J.W.R. v. H. heer van Overlaar heimelijk den erfprins te lingen, kreeg daar kennis
van de pogingen door van Heeckeren van Suideras om een opstand te
bewerkstelligen, maar hij heeft hieraan geen deel genomen. Hij bleef zoowel onder
de Bataafsche Republiek als onder het koninkrijk Holland ambteloos, maar onder
de fransche overheersching was hij lid van den arrondissements-raad van Zutphen.
In 1814 maakte hij deel uit van de notabelen, die een grondwet zouden helpen
aannemen, werd 28 Aug. 1814 benoemd in de ridderschap van Gelderland en lid
der Prov. Staten van dat gewest.
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Hij huwde te Echteld 30 Aug. 1781 H e n r i ë t t a S e y n a v a n W a s s e n a e r
(1753-1832), dochter van W i l l e m , luit-admiraal van Holland, en van J o h a n n a
W i l d a v a n W i j h e , vrouwe van Echteld. Uit dit huwelijk sproten 8 kinderen
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o.a. Mr. Adolf Jacob Hendrik Willem (hiervóór).
Zie: Nederl. Adelsboek (1925), 150: Herald. Bibliotheek (1882), 68.
Regt

[Heeckeren van Nettelhorst, Jacob Adriaan Frederik Lodewijk
baron van]
HEECKEREN VAN NETTELHORST (Jacob Adriaan Frederik Lodewijk baron v a n ),
geb. te Zutphen 24 Nov. 1827, overl. te Meerssen 9 Aug. 1887, zoon van baron Mr.
Adolf Jacob Hendrik Willem, hiervóór, en van A d r . L u t h . A g n e s L u b b e r t i n a
barones v a n H e e c k e r e n v a n W a l i ë n .
Hij was ontvanger en laatst directeur der registratie en domeinen te Maastricht
en was in den tijd, toen de strijd tegen den drank nog maar in zijn kindsheid was,
een groot voorstander der afschaffing. Van hem bestaat een dichtstuk: De grootste
vij andin des vaderlands (Doesburg 1856).
Hij was 10 Juni 1869 te Meerssen gehuwd met C o r n e l i a S a r a G e e r t r u i d a
J o n c k e r s , geb. ald. 25 Juni 1830, er overl. 27 Dec. 1916, dochter van M i c h a e l
J a c o b en van M a r i a C a t h a r i n a G u i c h a r t . Dit huwelijk was kinderloos.
Zie: Nederl. Adelsboek (1925), 151; Catalogus der Kon. Bibl. te's Gravenhage.
Regt

[Heeckeren van Roderlo, Assueer van]
HEECKEREN VAN RODERLO (Assueer v a n ), heer van Roderlo, ged. te Arnhem
23 Nov. 1699, overl. te Zutphen 13 Oct. 1767, zoon van Jacob Derk v. H. van
Enghuizen, hiervóór, en van H e i l w i c h C h a r l o t t e v a n L i j n d e n .
Hij werd. 17 Oct. 1719 als jur. en philos. cand. aan de hoogeschool te Harderwijk
ingeschreven, doch kon wegens zijn benoeming tot schepen te Zutphen zijn studiën
niet voortzetten. Daardoor niet op de gewone wijze het doctoraat kunnende
verkrijgen, werd het hem eershalve geschonken. Van 1719-1749 schepen en daarna
tot zijn dood burgemeester van Zutphen, was hij tevens raad en rekenmeester van
Gelderland, gecommitteerde ter Staten-Generaal en in de General. rekenkamer en
lid van den Raad van State, drossaard (baljuw en dijkgraaf) van Prinsenland, lid der
commissie tot beneficieering van den Neder-Rijn en den IJsel en werd 10 Oct. 1753
op voorstel der Prinses-gouvernante en met goedkeuring der Staten benoemd tot
curator der geldersche hoogeschool, waarvan hij de belangen met ijver behartigde.
Hij huwde te Brummen 9 Januari 1730 H e n r i e t t a A n n a E l i s a b e t h
A g a t h a W a l r a v e v a n L a e r , vrouwe van Kell. Rees, Engelenberg en
Lichtenberg, geb. op LichLenberg, ged. te Silvolde 12 Januari 1711, overl. te Zutphen
25 Nov. 1756, dochter van H e n d r i k , heer van Kell enz., en van J o h a n n a
Henriëtte van Keppel.
Uit dit huwelijk 5 kinderen, o.a. Jacob Derk Carel v. H. v. Kell, die voorgaat.
Zie: K o b u s e n d e R i v e c o u r t , Biogr. Wdb.; Herald. Bibl. (1882), 99; Nederl.
Adelsboek(1925), 182, 183; Mbl. Nederl. Leeuw XXXVII, 367.
Regt

[Heeckeren van Suideras, Mr. August Robbert van]
HEECKEREN VAN SUIDERAS (Mr. August Robbert v a n ), heer van Suideras,
geb. op kasteel Enghuizen 31 Juli 1743, ged. te Hummeloo 4 Aug., overl. te Zutphen
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7 Oct. 1811, zoon van Frans Jan v. H. van Enghuizen (hiervóór) en van T.C.J. A.
A. gravin v a n R e c h t e r e n .
Hij werd student in de rechten te Harderwijk 22 Sept. 1762, nogmaals 28 Juni
1764, en promoveerde er in 1765 more majorum, met de kap, tot doctor in de rechten
op een verhandeling, Amoenitates quaedam juris publ. Gelr., welke promotie de
hoogleeraar M. Tydeman met een nederlandsch vers vereerde.
Van Heeckeren werd 24 Oct. 1763 in de rid-
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derschap van Zutphen beschreven, was burgemeester van Groenloo, extraord. raad
en later ord. raad in het Hof van Gelderland, drossaard van de stad en heerlijkheid
Borculoo, van 1781 tot 1792 schepen en burgemeester van Zutphen, in 1792 scholtus
binnen en buiten Zutphen en president van Gedeputeerde Staten van de Graafschap.
Als heftig prinsgezind geraakte hij al spoedig, nadat hij in de regeering te Zutphen
was gekomen, met zijn politieke tegenstanders in groote moeilijkheden. Persoonlijke
veeten (met F.B. van der Capellen, heer van Rijsselt, kol. 245) waren daaraan niet
vreemd. Pamfletten, waarin gestookt werd tegen Suideras en zijn aanhang,
verscherpten niet weinig den gespannen toestand, zoodat de regeering van Zutphen
den majoor van Heeckeren van Molecaten, commandant der stad, verzocht een
oog in het zeil te houden. Deze versterkte daarop het garnizoen. In 1787, toen de
patriotsche partij werd overwonnen, deed van H. v. Suideras zich te Zutphen gelden,
van 24 tot 26 Juni hadden er heftige tooneelen plaats, maar aan de Patriotten werden
de vaandels en wapens ontnomen, de Oranjevlag uit het stadhuis gestoken en
oogenschijnlijk de patriotsche partij geheel ten onder gebracht.
Bij de omwenteling van 1795 echter keerde het blad om en moest vooral Suideras
den haat der Patriotten ondervinden. Van Groenloo, waar hij een
magistraatsvergadering had bijgewoond, teruggekeerd, had hij zijn intrek genomen
bij den baron van Dorth op het kasteel het Velde, drie kwartier uurs van Zutphen
gelegen. Hier werd hij 11 Febr. op bevel der municipaliteit van Zutphen gearresteerd
en met veel ophef naar Zutphen overgebracht, waar hij op het stadhuis gevangen
werd gezet. Wel werd hij 22 Maart uit zijn gevangenschap ontslagen op belofte
binnen de muren der stad te zullen blijven en zich niet met regeeringszaken te zullen
bemoeien, doch de fransche generaal van Damme hief althans de eerste dezer
beperkende bepalingen op. Met leede oogen zag de municipaliteit van Zutphen dit
aan, óók dat hij zijn ambt van scholtus binnen en buiten Zutphen bleef waarnemen,
daarin gesteund door den transchen generaal-adjudant de la Court. Op den duur
echter gevoelde Suideras zich niet veilig; hij bracht daarop zijn verblijf over naar het
kasteel Ringelberg, een bezitting van baron van Spaen, buiten Wezel gelegen. Hoe
hij gehaat, maar ook gevreesd werd, blijkt daaruit dat een premie van 1000 gouden
ducaten door de regeering van Zutphen op zijn hoofd werd gesteld en een onteerend
vonnis over den postmeester Hamel te Doesburg, die, zoo men beweerde, de
correspondentie van Suideras met prinsgezinde voormannen had ‘gefavoriseerd’,
werd uitgesproken. De postmeester, hoewel blijkbaar onschuldig, had zich echter
bijtijds in veiligheid gesteld.
In 1797 stelde van H. van Suideras zijn Apologie op, een geschrift voor de kennis
van den geest dier dagen niet onbelangrijk, en spitste zijn gedachten op een
tegenomwenteling, waarvoor hij den prins van Oranje te Lingen bezocht en waartoe
hij verscheidene der voornaamste emigranten trachtte over te halen. Vruchteloos
beproefde hij de pruisische regeering voor dit plan te winnen, doch toen in 1799 de
Engelschen en Russen een inval in Noord Holland deden, achtte ook Suideras zijn
tijd gekomen. Baron van Lynden van Hoevelaken op de Veluwe, baron d'Yvoy in
het Sticht en de overste van Spengler met eenige uitgewekenen stelden zich met
v. H.
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v. S. aan. het hoofd der beweging. Zij legden er weinig eer mede in. 5 Sept. 1799,
voortaan bekend als de gele Donderdag, werd Winterswijk door van Heeckeren
bezet, de oude regeering hersteld en de oranjevlag uitgestoken. Een proclamatie
van den Prins van Oranje werd gelezen en het gerucht verspreid dat de pruisische
troepen ter hulp zouden komen. Zoo ook te Breedevoort en te Aalten. Te Groenloo
en te Borculo, te Enschede, Oldenzaal en Almelo slaagde eveneens voorloopig het
plan, doch een afdeeling emigranten onder bevel van den overste v. Spengler kon
niet verder dan Westervoort doordringen. Even spoedig gingen deze voordeelen
verloren; de nationale garden, versterkt door utrechtsche en amsterdamsche
vrijwilligers en eenige fransche troepen, dreven de aanvallers reeds na enkele dagen
over de pruisische grenzen terug. De opstand werd gedempt en de freule van Dorth,
een dergenen, die zich het meest voor de onderneming hadden geïnteresseerd,
wegens hoogverraad gefusilleerd. De premie op het hoofd van v. H. v. S. werd
opnieuw uitgeloofd.
Door den uitslag dezer onderneming zeer bekoeld, hield v. H. v. S. zich verder
rustig. De vrede van Amiens verschafte hem de gelegenheid in het vaderland terug
te keeren. Sedert woonde hij in stilte te Zutphen. In 1811 werd hij vrederechter te
Warnsveld, maar ook dit kleine ambt nam hij niet lang meer waar, daar hij 7 Oct.
van dat jaar overleed.
Hij was te Neerlangbroek 17 Sept. 1776 gehuwd miet A l e i d a J a c o b a v a n
W e s t r e n e n , vrouwe van de Grunerie, geb. te Utrecht 23 Jan. 1748, overl. te
Harderwijk 29 Maart 1813, dochter van J a n A n d r é v . W., heer v. Sterkenburg,
en C o r n e l i a A n n a v a n O m m e r e n . Hun eenig kind C h a r l o t t e S o p h i a
(1781-1839) huwde R o e l o f W o l t e r H a r m e n v a n B r o e c k h u y s e n .
Zijn portret is gegraveerd door een onbekend kunstenaar.
Zie: Nederl. Adelsboek (1925), 182; Herald. Bibl. (1882), 91; v. H a r d e n b r o e k ,
2

Gedenkschriften I, 400; B o s s c h a , Neerl. Held. te Land III 126; B l o k , Gesch.
2
Ned. Volk IV, 76; B e i j e n s in Gelre 1, 104-127; N i j h o f f , Bijdr. 4e R. VI, 165
vlg.; Gesch. gewap. inval in Sept. 1799, 215 vlg.
Regt

[Heeckeren van Waliën, Mr. Evert Ludolf baron]
HEECKEREN VAN WALIËN (Mr. Evert Ludolf baron v a n ), geb. te Zutphen 30
Nov., ged. 7 Dec. 1784. overl. te Curaçao 15 Juni 1838, zoon van Ludolf Frederik
Hendrik, die volgt, en van C o e n r a d i n a A n n a v a n H a e r s o l t e .
Hij werd 15 Sept. 1801 te Harderwijk ingeschreven als student in de rechten,
studeerde voornamelijk onder de hoogleeraren Kemper en Arntzenius en
onderscheidde zich door zijn helder verstand en grooten ijver. 30 Mei 1806 werd
hij opnieuw te H. ingeschreven en was toen jur. cand. In 1808 werd hij schepen te
Zutphen en substit.-fiscaal der onbeschreven middelen; in 1811 werd hij rechter
van instructie en in 1814 officier van justitie. Omstreeks dezen tijd werd hem het
professoraat in de rechten te Harderwijk aangeboden, doch hij bedankte. Evenzoo
voor een gelijk ambt te Groningen. In 1821 vertrok hij als raad-fiscaal naar Suriname,
werd daar in 1828 procureur-generaal en, toen P.R. Cantzlaar overleed (dl. I, kol.
561, waar men voor zijn overlijden 1831 in plaats van 1851 heeft te lezen), viel het
oog op van Heeckeren als zijn opvolger. In Dec. 1831 aanvaardde v. H. het
gouverneur-generaalschap van alle W.I. bezittingen ad interim en werd 3 Mei 1832
effectief geïnstalleerd. Tijdens zijn bestuur brandde de
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stad Paramaribo grootendeels af, terwijl prins Willem Frederik Hendrik de kolonie
van 24 Juni tot 10 Juli 1835 met een bezoek vereerde. Van Heeckeren, die wegens
den oorlogstoestand in het vaderland over slechts weinig middelen kon beschikken,
was daardoor niet in de gelegenheid veel van zijn goede plannen te verwezenlijken.
Verlof bekomen hebbende om het vaderland te bezoeken, overleed hij op reis te
Curaçao. Ds. Conradi (dl. VII, kol. 317) hield een lijkrede, welke werd uitgegeven.
Van Heeckeren werd 7 Oct. 1814 benoemd in de ridderschap van Gelderland.
Hij huwde te Zutphen 9 Dec. 1810 met P e t r o n e l l a S u s a n n a H e l e n a
L u l o f s (1791-1823), dochter van J o h a n en van Constantia Wilhelmina Drijfhout;
hertrouwde te Paramaribo 26 Nov. 1823 met H e n r i e t t a E l i s a b e t h I s i n g
(1787-1839), dochter van C h r i s t i a a n L e o p o l d en van C a t h a r i n a
W e h l i n g . Het tweede huwelijk was kinderloos; uit het eerste sproten 5 kinderen,
o.a. baron Ludolf Anne Fre derik Hendrik, die volgt.
Zie: B o u m a n , Geld. Hoogeschool II, 526, 570; C o n r a d i , Lijkreden; Herald.
Bibl. (1882), 85; Nederl. Adelsboek (1925), 171.
Regt

[Heeckeren van Waliën, Ludolf Anne Frederik Hendrik baron van]
HEECKEREN VAN WALIËN (Ludolf Anne Frederik Hendrik baron van), geb. te
Zutphen 9 Juli 1817, overl. te Zutphen 3 Dec. 1889, zoon van Mr. Evert Ludolf, die
voorgaat, en diens eerste vrouw P e t r o n e l l a S u s a n n a H e l e n a L u l o f s .
Hij diende den lande als luitenant-ter-zee 2e klasse en nam als zoodanig in 1846
zijn eervol ontslag. Daarna vestigde hij zich in zijn vaderstad Zutphen, was daar
jaren lang lid van den gemeenteraad, werd er schoolopziener in het 4e district van
Gelderland en was langer dan 25 jaren secretaris der geldersche Maatschappij v.
Landbouw. Den 20en Juli 1877 werd hij archivaris van de gemeente Zutphen, waar
hij het werk van Tadema, Huberts en Lenting vervolgde, n.l. het ordenen en
beschrijven van het zeer belangrijk archief. Hij werd in 1856 lid van der Maatsch.
der Ned. Letterkunde te Leiden en later lid van het Historisch Genootschap te Utrecht
en was bijzonder bedreven in de geneologie en heraldiek, over welke
hulpwetenschappen der geschiedenis hij belangrijke artikelen schreef o.a. in de
Herald. Bibliotheek, de Ned. Heraut en het Alg. Ned. Familieblad. De geschiedenis
van zijn eigen geslacht had vooral zijn aandacht: het uitvoerig artikel over het geslacht
v.H. door, W. d e H a a s in de Herald. Bibl. (1882) geplaatst werd door zijn kennis
en medewerking verrijkt; ook de artikelen v. H. in het Biogr. Wdb. van v.d. A a zijn
meest van zijn hand.
Hij huwde te Zutphen 25 Juli 1867 C o e n r a d i n a H e n r i ë t t e barones v a n
H a e r s o l t e (1813-1880); daarna te Wiesbaden 16 Mei 1882 C h a r l o t t e
W i l h e l m i n e C a r o l i n e L o u i s e barones v a n H e e c k e r e n v a n W a l i ë n
(1837-1906). Beide huwelijken waren kinderloos.
Zie: Lexensbericht in de N. Zutph. Crt. 28 Dec. 1889 (door H.M. W e r n e r ); Ned.
Heraut VI (1889), 193, 194; Mbl. Ned. Leeuw VII, 81; Herald. Bibl. (1882), 86; Nederl.
Adelsboek (1925), 171, 175.
Regt

[Heeckeren van Waliën, Ludolf Frederik Hendri van]
HEECKEREN VAN WALIËN (Ludolf Frederik Hendrik v a n ), geb. te Zutphen 12,
ged. 16 Juli 1758, overl. ald. 1 Jan. 1798, zoon van E v e r t L u d o l p h , heer van
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Kemnade en Waliën, en van A g n e s A d r i a n a L u b b e r t i n a v a n
Heeckeren van Barlham.
Hij was de eenige van zijn geslacht, die in 1795
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de revolutie voorstond, waartoe zijn huwelijk niet weinig zal hebben bijgedragen.
Toen zijn vader na de omwenteling als lid en voorstander der oude regeering aftrad,
kwam L.F.H. als provisioneel representant van het volk van Zutphen in zijn plaats
en werd gecommitteerd om de Franschen in te halen. Hij verscheen daarna nog op
de kwartier- en landdagen, maar overleed aan de kinderpokken, drie jaar na de
omwenteling, 1 Jan. 1798. Hij was 30 Mei 1783 te Zutphen in ondertrouw opgenomen
en 15 Juni d.a.v. door den predikant van Elspeet in diens huis, ten overstaan van
den kerkeraad, getrouwd. Bevreesd, dat bedenkingen tegen de wettigheid van dit
huwelijk zouden worden ingebracht, wendden zij zich dienaangaande tot de
Landschap, die 28 Aug. 1783 het huwelijk als volkomen wettig verklaarde. Zijn gade
was C o e n r a d i n a A n n a v a n H a e r s o l t e , geb. te Zutphen 28 Juni 1757, en
overl. 16 Oct. 1805, dochter van Coenraad Willem v. H. heer van Staverden en
Swaluenberg (dl. VI, kol. 669) en van L u t h e r a A n n a A g a t h a v a n d e r
C a p e l l e n . Uit dit huwelijk sproten 8 kinderen, waarvan Evert Ludolf voorgaat en
A d r i a n a L u t h e r a A g n e s met Mr. Adolf Jacob Hendrik Willem baron v.
Heeckeren van Nettelhorst (kol. 728) was gehuwd.
Zie: Herald. Bibl. (1882), 84; Nederl. Adelsboek (1925), 170.
Regt

[Heeckeren van Waliën, Walraven Robbert Evert baron van]
HEECKEREN VAN WALIËN (Walraven Robbert Evert baron v a n ), geb. te Zutphen
12 Juli, ged. aldaar 15 Juli 1759, overl. te Zutphen 21 Sept. 1833, zoon van E v e r t
L u d o l p h H e n d r i k B o r c h a r d S y l v i u s , heer van Kemnade en Waliën, en
vanA g n e s A d r i a n a L u b b e r t i n a v a n H e e c k e r e n totB r a n d s e n b u r g .
Hij was page van Willem V, kolonel der gardesdu-corps, edelman en secretaris
van Willem V, buitengewoon kamerheer van koning Willem I en generaal-majoor.
Hij huwde op kasteel Endegeest te Oegstgeest 13 Aug. 1780 A m o e n a S o p h i a
F r e d e r i k a d e s H.R. Rijksgravin v a n G r o n s f e l d D i e p e n b r o e c k
(1754-1832), dochter van graaf B e r t r a m P h i l i p S i g i s m u n d A l b r e c h t en
van A m o e n a S o p h i a F r e d e r i k a des H.R.R.-gravin v o n L ö e n s t e i n
W e r t h e i m V o r n e b u r g und L i m p u r g - S o n t h e i m .
Uit dit huwelijk vijf kinderen, waarvan Willem volgt en barones S o p h i a A d r i a n a
E v e r d i n a in 1810 huwde met den lateren staatsraad Mr. A r n o l d H e n d r i k
van Markel Bouwer.
Zie: Nederl. Adelsboek (1925), 173; Herald. Bibliotheek (1882), 87.
Regt

[Heeckeren van Waliën, Willem baron van]
HEECKEREN VAN WALIËN (Willem baron v a n ), geb. te Zutphen, ged. 17 Aug.
1783, overl. ald. 20 Nov. 1857, zoon van baron Walraven Robbert Evert, hiervóór,
en van A m o e n a S o p h i a F r e d e r i k a gravin v a n G r o n s f e l d
Diepenbroeck.
Hij trad in militairen dienst, maakte den veldtocht van 1815 mede en werd als
kapitein bij het bataljon jagers no. 27, van luit. kol. J.W. Grunebosch, bij Quatre-Bras
gekwetst. Hij werd beloond met de Milit. Willemsorde en was later majoor bij de
jagers.
Hij huwde te Zutphen 22 Aug. 1825 L o u i s e E r n e s t i n e J e a n n e t t e des
H.R. Rijks gravin v a n G r o n s f e l d D i e p e n b r o e c k I m p e l L i m p u r g
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S o n t h e i m (1800- 1879), dochter van den H.R.R. graaf J o h a n n B e r t r a m
A r n o l d S o p h i u s en van M a r i a
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C a r o l i n a F r e d e r i c a L o u i s a des H.R. Rijks gravin v o n L o w e n s t e i n
W e r t h e i m F r e u d e n b e r g . Uit dit huwelijk 12 kinderen, o.a. de schout bij nacht
baron E r n s t L o d e w i j k , uit wien de nog bloeiende tak van Heeckeren van Waliën.
2

Zie: Nederl. Adelsboek (1929), 182-185; B o s s c h a , Ned. Held. le Land III, 349,
360 noot 2, 637.
Regt

[Heekeren, Jan van]
HEEKEREN (Jan v a n ), geb. te Amsterdam 25 Dec. 1773, overl. ald. 1 Juni 1803,
zoon van J a n en van A l i d a H o t z e .
Zijn grootvader D i r k v. H e e k e r e n was apotheker op de Bloemgracht,
noordzijde, bij de Prinsengracht te Amsterdam en overleed aldaar 31 Jan. 1760,
zijn apotheek in handen latende van zijn zoon J a n , die aldaar 21 Aug. 1800 uit het
leven scheidde. Of de zaak toen nog werd voortgezet, is ons onbekend, want zijn
zoon J a n , met wien wij ons hier bezighouden, werd voor de medicijnen bestemd.
Hij studeerde aan het gymnasium en aan het athenaeum in zijn geboortestad en
vertrok in 1792 als student naar Leiden (ingeschreven 5 Aug. 1792) waar hij onder
Brugmans de geneeskunde, onder van Pestel de natuurl. rechtsgeleerdheid en
onder Rau de welsprekendheid beoefende. De schandelijke moord door majoor
L.E. van de Graaff in dolle drift op den student Samuel van Schaak gepleegd en die
de geheele academie in opschudding bracht, was oorzaak van de verschijning van
een drukwerkje: Verhaal van het gebeurde tusschen den, Heere S.v. Schaak, Med.
Stud. en den Heere I.E. van de Graaff, Major in het Regiment van den
Lieutenant-Generaal Stavenisse Pous. Met de gevolgen van dien. Door B.J.
Kronenberg en J. van Heekeren. Leyden 1794. Nog in hetzelfde jaar verscheen
hiervan een tweede druk.
Zijn studiën voortzettende, promoveerde van Heekeren 28 Juni 1797 te Leiden
o

op een dissertatie: De osteogenesi praeternaturali (L.B. 1797, 4 , cum tab.) en zette
zich als geneeskundige in zijn geboortestad neder. De roep, die van zijn
bekwaamheid uitging, bezorgde hem niet alleen spoedig een drukke praktijk, maar
was ook oorzaak van zijn benoeming tot lid der commissie van geneeskundig
toevoorzicht te Amsterdam, weldra gevolgd door een aanstelling als secretaris bij
den agent van Nationale Opvoeding in 1798. Pas had hij dezen vereerenden post
aanvaard of curatoren van het amsterdamsch gymnasium plaatsten hem no. 1 op
de voordracht voor hoogleeraar in de ontleedkunde; zijn chef, van Kooten, wist hem
echter te bewegen secretaris te blijven en curatoren van een benoeming te doen
afzien.
In het daaropvolgende jaar 1799 vertrok van Kooten als gezantschapssecretaris
naar Spanje; van der Palm volgde hem op als agent van Nationale Opvoeding en
deze stelde aan v. Heekeren voor het secretariaat van het agentschap te verwisselen
met den post van commissaris tot de zaken der geneeskundige staatsregeling. Van
H. aanvaardde dit gewichtige ambt en dat hij daarin veel tot stand bracht, kan blijken
uit het werk Geneesk. Verordeningen van het Uitv. Bewind der Bat. Republiek. Zijn
bijzondere aandacht wijdde hij aan de vaccinatie en het is zeer te betreuren dat zijn
aanteekeningen dienaangaande, verzameld bij een verblijf te Zierikzee, door zijn
vroegtijdigen dood ongedrukt zijn gebleven.
Na weinige dagen ziekte overleed van Heekeren te Amsterdam 1 Juni 1803,
A d r i a n a d e J o n g h als bruid achterlatende.
De Nieuwe Algemeene Konst en Letterbode en
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het Geneeskundig Magazin bevatten zijn geestelijke nalatenschap. In het eerste
verscheen:
Verregaande onkunde en wrede handelwijze van twee zogenaamde vroedmeesters
(1799 I, 19); Benoeming door het Uitv. Bewind van een commissie van vijf
geneeskundigen, tot het vervaardigen van een Pharmacopoea Batava (1799 I, 122);
Invoering der Pharmacopoea Batava (1803 I, 307).
In het Geneesk. Magazijn zijn opgenomen. Voordragt ter bevordering en algem.
verspreiding van de inenting der kinderziekte (1801 I, st. 1, 127); Rapport omtrent
het invoeren van geboorte-, trouw- en sterfteregisters, uit een geneeskundig oogpunt
beschouwd, door Stipriaan Luïscius en anderen (1801 I, st. 2, 90); Voordragt van
den raad van binnenl, zaken aan het staatsbewind ter invoering van de
Pharmacopoea Batava (1804 III, st. 1, 124).
Jan van Heekeren had een ouderen broeder, J u s t u s H e n d r i k v a n
H e e k e r e n (geb. 13 Mei 1770, overl. 5 Jan. 1805), uit wiens huwelijk met
H e n r i ë t t e E v e r d i n a V i s s c h e r twee kinderen werden geboren, t.w. A l i d a
J o h a n n a , echtgenoote van A b r a h a m F o c k , president der Nederl. Bank, en
J a c o b u s J o h a n n e s , uit wien de tegenwoordige nietadellijke familie v a n
H e e k e r e n (en B r o e s v. H.) is voortgekomen. Deze J a c o b u s J o h a n n e s ,
geb. 10 Mei 1798, was gehuwd met E l i s a b e t h P e t r o n e l l a A n n a v a n
P e t e r s o n R a m r i n g en schonk in 1829 den naam aan een aanzienlijk, nog
bestaand amsterdamsch handelshuis ‘Van Heekeren & Co.’. De geschiedenis van
dit huis, die tot 1719 teruggaat, werd 1 Januari 1929 in het licht gegeven door een
der firmanten, A.W. W i c h e r s H o e t h onder den titel: De firma van H. en Co. te
Amsterdam. Een handelshuis van ouden datum. De gesch. van de firma en van
haar voorgangers.
Zie: (J.V. v.d. P a l m ), Korte Schets, bevattende eenige levensbijzonderheden
betr. J.v. Heekeren in Geneesk. Magazijn III; Nieuwe Alg. K. en L.bode (1797) VIII,
117; Alg. K. en L.bode (1803) I, 401; C o l l o t d'E s c u r y , Holl. Roem VII, 469, 470;
H o l t r o p , Bibl. Medico-Chirurg., 130, 131; over de zaak v.d. Graff - Schaak, zie
men O v e r v o o r d e , Catal. Bibl. Gem. Leiden, nos 4855 tot en met 4882; gegevens,
aanwezig in het Archief der familie B o d d e n s .
Regt

[Heere, Jurriaan]
HEERE (Jurriaan), geb. te Amsterdam, waarschijnlijk omstreeks 1650, overl. te
Batavia vóór 22 Febr. 1695. Hij trad in dienst der O.I.C.; in 1676 komt zijn naam
voor als krankbezoeker, wat hij in 1680 nog was. In 1681 was hij resident in het tot
Siam behoorende Ligor op de O. kust van het schiereiland Malakka: in 1685 werd
hij teruggeroepen, waarna op 12 Aug. 1687 zijn ontslag volgde. In 1686 had hij een
stuk land aan het Molenvliet gekocht. Hij is dus niet gerepatrieerd, wat trouwens
altijd een soort gunst was.
Hij was gehuwd met C a t h a r i n a W o u t e r s , die hem een zoon Reykert, die
volgt, en een zoon J u r r i a a n schonk. Van zijn dochter M a r i a wordt als moeder
C a t h a r i n a v a n d e r K l e y genoemd.
Zie voor hem en den volgende: d e H a a n , Priangan I; d e J o n g e , Opkomst
IX.
Bartelds

[Heere, Reykert]
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HEERE (Reykert), zoon van den voorgaande, ged. te Batavia 9 April 1679, overl.
te Batavia 5 Dec. 1727. Hij trad in dienst der O.I.C., diende eerst te Bantam, waar
hij de javaansche taal heeft geleerd en werd in 1708 in den rang van boekhouder
aangesteld tot secretaris van heemraden.
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Als zoodanig kwam hij veel in aanraking met Zwaardecroon, die van 1709 tot 1718
president van dat college was. Heere was ook verwant aan den later zoo berucht
geworden Petrus Vuyst, die tot Z.'s getrouwen schijnt behoord te hebben. Nauwelijks
was de president tot G.-G. benoemd, of H., inmiddels tot onderkoopman bevorderd,
werd benoemd tot gecommitteerde tot en over de zaken der inlanders ‘als zijnde
taalkundig en onder den inlander ervaren’. Om hem bij hen ‘het vereyschte aansien’
te geven, werd hij tevens bevorderd tot koopman. Een maand later volgde zijn
benoeming tot heemraad. In de kwaliteit van gecommitteerde was hij de man, die
op 30 Dec. 1721 het rapport uitbracht over de zoogenaamde samenzwering van
Pieter Erbervelt (zie kol. 490). Dat rapport kwam den machthebbers gelegen; hij
steeg tot den rang van opperkoopman. In 1723 ondernam Durven met hem een reis
naar de mijnen aan den Parang in het Krawangsche. Zijn benoeming tot gezaghebber
in Bantam kwam af in 1727; hij stierf echter vóór zijn vertrek daarheen. Hij liet een
groot vermogen na.
Hij was getrouwd met M a y k e C a t h a r i n a S c h r i j v e r , dochter van L u c a s
en van M a r i a M o l i j n . Zij overleed in 1741. Haar zuster S u z a n n a werd de
vrouw van I J s b r a n d S i x , zoon van den opperkoopman J a n S i x . Reykert had
een zuster L e v i n a , weduwe van M a t t h i j s P e n s ; zij stierf in 1722.
Zie ook: d e R o o , De conspiratie van 1721, in Tijdschr. voor Ind. T.L. en V. XV,
waarin het volledig rapport van Heere in zake P. Elbervelt is opgenomen.
Bartelds

[Hegeman, Gerardus]
HEGEMAN (Gerardus), geb. te Amsterdam 1 Jan. 1747, studeerde te Leuven en
behaalde den graad van S.Th. B.F., was kapelaan te Amsterdam in ‘de Posthoorn’
van 1770-1777, pastoor van S. Bavo te Haarlem in de Achterstraat van 1777- 1787
en van 28 Jan. 1787 tot aan zijn dood in 1816 pastoor te Amsterdam van ‘Het
Haantje‘. Hij was de raadgever van den vicaris van Gils en met den aartspriester
ten Hulscher stichter van het Seminarie Warmond, waaraan hij als provisor tot 1813
verbonden bleef.
Hij schreef: Gods bescherming en oordeel over onze kerken naar II Macch. III,
39, verschenen te Amsterdam bij Theodorus Crajenschot. G.H(egeman) en J.v.
O(mmeren) O. Praed., Twee leerredenen uitgesproken bij de inwijdinge der
Roomsche Kerke te Rijswijk, den 7e van Slagtmaand 1784 (Amsterdam, Theod.
Crajenschot).
Zijn portret, een pastel teekening, hangt in het Museum de Amstelkring te
Amsterdam.
Bijdr. v. Haart.: dl. XXXIX, blz. 71-72.
van der Loos

[Hegenitius, Gotfridus]
HEGENITIUS (Gotfridus), eig. G o t t f r i e d H e g e n i t z , geb. te Görlitz in Silezië
omstreeks 1596 á 1598, overl. nà 1646, reisbeschrijver. In 1626/27 maakte hij van
Hamburg uit een reis door ons land, waarbij hij o.a. een bezoek bracht aan Delfzijl,
Groningen, Leeuwarden, Dokkum, Franeker, Harlingen, Workum, Hindeloopen,
Stavoren, Enkhuizen, Hoorn, Purmerend, Amsterdam, Alkmaar, Hùarlem, Leiden,
's Gravenhage, Delft, Rotterdam, Dordrecht enz. Een beschrijving van deze reis gaf
hij in het licht onder den titel Itinerarium Frisio-Hollandicum (Lugd. Bat. ex. off.
Elzeviriana 1630, te zamen uitgegeven met Ortelius' Itinerarium Gallo-Brabanticum.
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In quibus quae visu, quae lectu digna, 2de druk 1661, met een derde werkje getiteld
Georgii Loysii Piervigilium Mercurii, 3de druk 1667; J ò c h e r noemt bovendien nog
drukken van 1628 en 1647). Dit gelijkt meer op een verzameling van graf- en
opschriften,
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doch is typeerend voor datgene, waarnaar de belangstelling van den geletterde dier
dagen uitging. Voor het leven en bedrijf van de menschen, wier steden hij bezocht,
had de schrijver in het geheel geen oog. De opdracht vóór in het boekje, gedateerd
te Leiden den 23sten Juli 1628, is gericht aan twee jongelieden, Arnold van der Mijle
en Frederik Lodewijk van Aitzema; de schrijver herinnert van der Mijle er o.a. aan
hoe hij vóór drie jaar (dus in 1625) aan. Aitzema, uit 's Gravenhage vertrekkende,
boeken, w.o. de Batavia Illustrata, geschonken had. Verder doelt een lofdichtje van
J a n u s G e b h a r d u s , hoogleeraar te Groningen, op Hegenitius' afkomst uit
Silezië: ‘Hegenitius Quadae nobile germen humi’ etc.
In de tweede helft van 1627 vestigde Hegenitius zich te Leiden, waar hij zich den
30sten Sept. van genoemd jaar als student in de rechten liet inschrijven (Godefridus
Haegenitius Cornitio-Silesius 28 J.). Tijdens zijn verblijf te Leiden woonde H. ten
huize van Caspar van Baerle, die verscheidene studenten (w.o. ook van der Mijle
en Aitzema, waarvan eerstgenoemde èn Hegenitius de ‘ephoren’, d.i. leidslieden
of beschermers waren van Aitzema) herbergde. Van Baerle spreekt in zijn brieven
op weinig beminnelijke wijze over zijn huisgenoot, noemt hem een ‘aretalogus’
(tafelschuimer of deugdenkramer) en klaagt over zijn heerschzuchtig en
onaangenaam karakter. Het was dan ook een groote opiuchting voor van Baerle,
toen Hegenitius - die zich hier in zijn financicele verwachtingen zag teleurgesteld in Oct. 1628 naar Duitschland terugkeerde, naar hij voorgaf teruggeroepen door
den hertog van Brunswijk-Luneburg.
Op 1 Mei 1644 werd ‘Gottfried Hegenitz aus Görlitz, der Ernstsittige, Lie. jur. und
Braunschweigischer Rat’ als vierde lid der in genoemd jaar door Philipp von Zesen
opgerichte ‘Deutschgesinnte Genossenschaft’ ingeschreven. Vondel, die eerst in
1670 als 100e lid werd ingeschreven, maakte een gedicht ‘In het Stamboek van
den Edelen Heer Godefried Hegenits’:
Ik acht hem eel van bloet en aert
Die deught en letterkennis paert.
In 1646 vindt men Hegenitius te Amsterdam woonachtig: op 19 Mei van genoemd
jaar getuigt ‘Hr. Godofrid Hegenitius, licentiaet in de rechten ende Raet van den
Hertogh van Bronswyeq ende Lunenburgh, out 50 jaren, tegenwoordigh residerende
hier ter Stede’ ten overstaan van den Amsterdamschen notaris Cornelis Tou omtrent
een overeenkomst gesloten tusschen den boekverkooper Louis Elsevier en Mathias
Deughen.
Van Hegenitius worden verder nog de volgende werken vermeld: De possessione
(Hanau 1611) en C.à. B u r g s d o r f , Elect. Brand. Cancellarius supremus effigiatus
comprobatus variegatus (Konigsb. 1645). Volgt uit het eerstgenoemde wellicht, dat
Hegenitius zijn opleiding genoten had aan het in 1607 te Hanau opgerichte
gymnasium?
Den 29sten Oct. 1652 werd te Leiden als jur. stud. ingeschreven E e r e n f r i d i u s
H e g e n i t i u s ‘Lusatus’, oud 30 jaar, ‘ephorus’ van de koerlandsche edellieden
Henricus Wolf à Lidinckhausen en Fridericus Tranckwitz à Bouditz. Wellicht was dit
een zoon van Gottfried.
Zie: B a r l a e u s ' Epistolae, ed. Brandt (1667), 236; C.G. J ö c h e r , Gelehrten
Lexikon, Forts. II (1787), 1863; J o h . B e c k m a n n , Litteratur älterer
Reisebeschreibungen (1810) II, 483-488; Navorscher VII (1857), 31, 186/7, VIII
(1858), 14; V o n d e l 's werken, uitg. V a n L e n n e p , IV, 371, XII, 210 en de verdere
Vondel-literatuur; E e k h o f , Beschrijving van Leeuwarden II, 97;
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Album Studiosorum Leiden; Allgemeine Deutsche Biografie XI (1880), 274/5;
G o e d e k e , Grundriss zur Geschichte der Deutschen Dichtung III (2de druk, 1887),
16 (waar hij H ä g e n i t z wordt genoemd); K a r l D i s s e l , Philipp von Zesen und
die Deutschgesinnte Genossenschaft (1890), 44; Amsterdamsch Jaarboekje 1897,
104; J a c o b s e n J e n s e n , Reizigers te Amsterdam (1919), 27; Jaarboek
Amstelodamum, 14e jaar (1916), 122, 25ste jaar (1928), 31; K l e e r k o p e r - v a n
S t o c k u m , De boekhandel te Amsterdam, 1258; Bijdragen en Mededeelingen van
het Historisch Genootschap (1924), 34 e.v.; A l p h . W i l l e m s , Les Elzevier (1880),
330, 874, 904; H.B. C o p i n g e r , The Elsevier Press (London 1927). 55.
Wijnman

[Heldebeutel, Johan Georg]
HELDEBEUTEL (Johan Georg), geb. te Düsseldorf in 1755, overl. te Venlo 13 Maart
1829, woonde op de Steenstraat te Venlo en was schilder van beroep. Hij teekende
verschillende silhouetten en portretten van kanunnikessen van de abdij Thorn, bij
Roermond, o.a. van Maria Christina gravin van Harrach (geb. 1740, overl. 1791) en
Maria Charlotta gravin van Hoensbroeck (geb. 1764), welke zich thans op de pastorie
te Thorn bevinden. Een fraaic teekening in gekleurd pastel, hem, zijn vrouw en
kinderen voorstellende, bevindt zich op het stadhuis te Venlo. Onder de fransche
overheersching nam Heldebeutel een groot aandeel in het stedelijk bestuur van
Venlo. Hij werd 12 April 1796 tot agent-municipal gekozen en 23 Maart 1797 tot
president van het kanton, kreeg zijn demissie 1 Nov. 1797; in 1799 was hij ontvanger
der belastingen van het kanton en in 1800 waarnemend secretaris van hetzelfde.
Hij was in 1783 te Rhijnberg (Pr.) gehuwd met M a r i a A g n e s F e l d h a u s e n
(geb. te Rhijnberg in 1752, overl. te Venlo 14 Mei 1815), dochter van H e r m a n en
van D o r o t h e a v a n d e r V e l d e n , uit welk huwelijk 8 kinderen werden geboren.
Met zijn zoon J o a n n e s P e t r u s L u d o v i c u s (geb. 29 Oct. 1787, ongehuwd
als timmerman 20 Jan. 1855 op de Peperstraat te Venlo overleden), stierf zijn familie
te Venlo uit.
Zie: H. U y t t e n b r o e c k , Het dagboek of de kronick door pastoor J.C. van Postel,
116, 128, 131, 140, 141, 144, 153-155, 168, 185, 196-197; J o s . H a b e t s e n
A . J . A . F l a m e n t , De archieven van het kapittel der vorstelijke rijksabdij Thorn,
inleiding LXXIII; J a n V e r z i j l , Genealogische aanteekeeningen aangaande de
familie Heldebeutel; d e z e l f d e , De enlosche schilder, J.G. Heldebeutel en zijne
familie in Maasgouw (1928), 56.
Verzijl

[Helmduynen, Jacob van]
HELMDUYNEN (Jacob v a n ), ook H e l m e n d u y n e n e n H e l m a n d u y n e n
genoemd, zoon van Adriaan (dl. I, kol. 106) uit diens tweede huwelijk met B e a t r i x
J a c o b s v a n O u d e n d d i j c k , geb. te Rotterdam, overl. op het huis Capelle op
den IJsel, 1628 of 29 en begraven in de Groote Kerk te Rotterdam in het graf der
familie Vroesen. Evenals zijn broer S i m o n , die als kapitein bij het beleg van
Ostende gesneuveld is, begaf ook hij zich in den krijgsdienst, maakte drie jaar als
kapitein bij het voetvolk het beleg der genoemde vesting mee en werd later
gouverneur van het fort op de Vooren. In S y p e s t e y n 's Beleg van Ostende worden
op bladz. 129 de namen der beide broers verwisseld.
Zijn echtgenoote was A d r i a n a v a n B o e s b e r g e n , bij wie hij geen kinderen
gehad heeft.
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Zie: Aanteekeningen betr. het gest. van Helmduynen in Alg. Ned. Fam. blad
(1883/84), no. 81, 3.
Bartelds
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[Helmers, Jan Frederik]
HELMERS (Jan Frederik), geb. te Amsterdam 7 Maart 1767, overl. aldaar 26 Febr.
1813. Zijn ouders waren H e n d r i k u s H e r m a n u s H. en E l i z a b e t h d e
V r i e s . De vader van oostfriesche afkomst, een zeer welgesteld metselaar,
steenkooper en makelaar, gaf Jan. vlug en weetgierig, een zorgvuldige opleiding,
liet hem veel boeken koopen, zoodat de 20-jarige, toen hij in dle zaak kwam, een
rijke bibliotheek bezat, zoowel van hollandsche als vreemde letteren. Aan oude
talen was de leergrage jongen niet begonnen, wat hij later betreurde. Vroeg was H.
veelzijdig ontwikkeld en zeer belezen. Hij werd ook lid van het Amsterdamsch letterk.
genootsch. Concordia et Libertate, in 1748 opgericht en in 1812 ontbonden. Van
de 18e-eeuwsche dichters trokken hem Hoogvliet, van Merken en Feith bijzonder
aan; Vondel, ‘zijn meester’, bewonderde hij; Voltaire werd door hem vereerd. Zijn
eerste dicht proeve was een Lijkzang op Bernardus Bosch, die met Uylenbroek e.a.
hem bij zijn dichtoefeningen den weg wees. Laatstgenoemde nam in zijn Kleine
Dichterlijke Handschriften, 1e Schakeering, 1788, een bijdrage van H., De Nacht,
Ode op, door den dichter in zijn latere bundels niet overgenomen en voor het eerst
herdrukt, in den 3en druk van Gedichten (Rotterdam 1823). Hier was Feith's invloed
duidelijk merkbaar: ‘Vriendin der treurenden! o, Maan! 'k Zie nooit, o nachtvorstin u
aan Of gij ziet ook mijn tranen leken!’ Niet meer in zijn eerste gedicht van grooten
omvang, Socrates, in 3 zangen, dat hij 2 jaar later uitgaf (1790, 2e dr. 1815) en dat
de Vaderl. Lette oef., 1790 prezen om de ‘over het algemeen gladde, deftige vaerzen
met fraaye schilderingen en uitmuntende gelijkenissen, evenwel niet zonder een
berisping wegens letterdieverij uit Abraham de Aartsvader en Ge man cus’. Acht
jaar daarna verscheen H.'s tweede groot gedicht in den vorm van een treurspel,
Dinomaché of de Verlossing van Athene, met Reyen. Hiervan merkten de Vaderl.
Letteroefeningen (1799, 1e dl.) op, dat het niet geheel eigen vinding is, maar ‘eene
grove navolging’ van Voltaire's Mérope en dat verscheidene regels doen denken
aan van Merken's Gelonide. Helmers liet het bij deze eerste proeven, die weinig
opgang maakten. In de jaren van bedreigd en welhaast verloren volksbestaan
hanteerde hij wel gaarne zijn ‘gewijde cyther’, maar kwam niet tot uitgeven: ‘dikmaals
(zoo verklaart hij in het Voorbericht van Dinomaché) als ik de vaerzen van Vondel,
Hooft, van Merken en Bilderdijk las, wilde ik mijne vaerzen aan Vulcanus offeren,
maar altoos kwam de liefde voor mijne voortbrengselen in het vak der dichtkunst
weder boven en belette mij mijn voornemen te volbrengen’. Eindelijk in 1809 gaf hij
‘op vereerend verzoek van voortreffelijke Mannen’ een verzameling van verzen uit,
meerendeels ‘reeds voor vele jaren zaamgesteld’ en liet in 1810 een tweeden bundel
volgen. Met huivering bood hij ze het Algemeen aan, want ‘het middelmatige kan
in het gebied van het schoone niet geduld worden; onze Vaderlandsche Dichtkunst
is, naar mijne gedachte, thans tot eene hoogte opgevoerd, waarop zij zich misschien
nimmer bevonden heeft’ en ó;vermild klinkt dan zijn lofspraak: ‘Gij Kinker, Tollens,
Loots, van Hall, gij schiet naar boven En baadt u in de onsterflijkheid!’ Een hulde
van dezelfde kracht als later (De Hollandsche Natie, 5e zang), wanneer hij, Vondels,
Hoofts en Bilderdijks taal lovende, van zich zelf gewaagt: ‘En als dan 't nageslacht
die Godenzonen roemt, Wordt, schoon op lager toon, ook daar mijn naam genoemd.’
Een overdrijving en overschatting uit gebrek aan smaak en zelfcritiek, die het meeste
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werk van H. kenmerkt. In den 1en bundel gedichten (2 dl. 1809, 1810; 2e dr. 2 dl.
1816, 3e dr. 3 dl. 1823; - in welks 3e deel opgenomen zijn de Lofrede op H. door
G.J. M e y e r in Febr. 1814 uit gesproken in de Holl. Mij voor fraaie Kunsten en
Wetenschappen, gevolgd door een Lofzang van Mr. M.C. van Hall en de rede in
Felix Meritis, den 25en Nov. 1814 door H.H. Klijn gehouden) gaan voorop Leerdichten
(Het Zonneste se! e.a.) en volgen 15 Lierzangen, o.a. Nederland in 1672 en 1678
(1793); de Geest des Kwaads (1793); Lijkzang op het graf van Nederland (1795);
Vaderlandsche Lierzang (1799), in welker meestal te vele strophen gedurig een
weemoedige soms verwijtende toon klinkt over ‘het zinkend Vaderland’. In den 2en
bundel staan na 4 Loldichten een tiental Lierzangen en eenige Mengeldichten. Tot
de eerste behooren twee dithyramben, De Lof van Holland en Amsterdam, in welke,
schoon evenals de Lierzangen aan gerektheid lijdend, H. zijn ‘zucht voor het
Vaderland’ in vurige taal uit: ‘Voor mij is Holland 't Heilig Land; Neen, geen geweld
heeft kracht mijn zangstem in te toomen!’
Al komt de dichter telkens terug op Holland's vernedering, met
bewonderenswaardigen moed roept hij toch, terwijl: ‘Een Fransche Sultan zendt
zijn benden Met ketenen naar Holland neer! Een polsslag nog! wij zijn niet mieer!’
uit: ‘Den moed hervat! - geen wanhoop meer! - Ja! Neerland wordt eens Neerland
weer, Gelouterd door de tegenheden’ (Bemoediging, 1810).
In de voorrede van den 1en bundel had H. - zoo deze ‘met eenig genoegen
ontvangen werd’ - beloofd de uitgave ‘van een zeer uitgebreid Dichtwerk, waarin ik
den roem, lof en deugd onzer voorvaderen heb trachten te bezingen’ en ‘waaraan
ik gedurende 10 jaren zeer veel aangename en weemoedige uren verschuldigd
ben.’ Dit aangekondigde lofdicht op ‘het heilig Voorgeslacht’, welks ‘weerga de aard
nooit zag, ligt nimmer weer zal zien!’ (Niet in ‘zedelijkheid’, noch in heldenmoed ter
land en ter zee, niet voor zeevaart, noch in wetenschappen, alleen in de schoone
kunsten erkent H. ‘zalig Griekenland’ als meerdere,) verscheen in 1812 als De
Hollandsche Natie, 6 zangen groot, met platen, voorafgegaan door een Bardenlied.
Die uitgave was in de bange dagen, dat het woord niet vrij was, een daad van
ongemeenen durf. ‘Hoogachting voor mijne voorvaderen, liefde voor het land mijner
geboorte’ drong hem er toe. Met zijn vast geloof, dat ‘een nieuwe zon rijst uit de
ontstuime wateren’ hoopt hij den verslagen volksgeest niet alleen te vertroosten en
te verkwikken, maar ook tot een hernieuwd leven te wekken.
‘Neen, Neerland (zoo luidt de Godspraak) zal niet als een nagtgezigt verdwijnen,
De zon zal eenmaal weer in vollen luister schijnen!
Zing voor den tijdgenoot der Vaadren heldendaan
En 't kroost leere op hun spoor in 't onweer vast te staan.’
(3e zang)
Des dichters ontboezeming vond bij de vele lezers, ondanks de verminking van
verscheiden regels (150 in de eerste 3 zangen) door de fransche censuur, gereeden
weerklank en stille bewondering. Nog meer en luider, toen in den derden druk (1815)
de oorspronkelijke lezing hersteld werd en tevens voor de bezitters van den 1en en
2en druk (1814) verkrijgbaar werden gesteld: ‘Veranderingen en bijvoegzelen in
den derden druk van de Hollandsche Natie door J.F. Helmers, welke onder het
dwangjuk der fransche heerschappij niet in den eersten en tweeden druk dezes
Werks mogten gesteld worden’, met 6 kunstplaten naar

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 8

741
de teekening van van Brée en op koper gegraveerd door R. Vinkeles ('s Gravenhage
1815). Tal van regels kende men van buiten en jarenlang vonden de Rederijkers in
de gemakkelijk vlociende alcxandrijnen met fraaie vergelijkingen, treffende
tegenstellingen en pakkende krachttermen een dankbare keuze voor stem en gebaar.
Intusschen had het fransche bewind na 's dichters voordracht van een onuilgegeven
treurspel, beginnende met: ‘Het vonnis is geveld, ja, Grieken! gij wordt slaven!’
(Nagelaten Gedichten 1815, 2e dl. 117) een aanleiding te meer gevonden, om den
vrijheidlievenden vaderlander onschadelijk te maken: twee dagen vóór den dood
van den zieken H. werd van wege de regeering aan zijn huis een mandaat ter
gevangenneming en opzending naar Parijs bezorgd. Van blijvende belangstelling
getuigden de sinds 1815 elkander snel opvolgende drukken: 1817, 1821, 1822.
Nadien komt er verslapping; 7c dr. in 1834, 8e in 1839, 9c in 1849, 10e in 1871 en
de 11e, Panthéon-uitgave met inleiding en verklaringen, in 1884. Te Brussel
verscheen in 1825: Lana ion holiandaise. Poème en six chants avec des notes,
traduit d'après la sixième ed. par A u g . C l a v a r e a u (2e ed. Maastricht, 1835).
Het gedicht, al behielden eenige gedeelten hun meesleepend vermogen, is evenals
alle gedichten van H. te arm aan dichterlijke waarde, om den tijd te verduren.
Potgieter stelt H.'s burgerdeugd hooger dan zijn dichttalent en Jonckbloet verklaart,
dat men de Hollandsche Natie immer als een gedenkstuk van vaderlandsche liefde
en moed zal hoogschatten. Het was het laatste gedicht van H., dat bij zijn leven
verscheen. Twee jaren na zijn dood bezorgden M.C. van Hall, C. Loots en H.H. Klijn
Nagelaten gedichten (Haarlem 2 dl. 1814/15, 2e dr. 2 dl. 1821, 3e dr. 2 dl. 1823)
van hun ‘voortreffelijken Vriend’, terwijl in laatstgenoemd jaar een Nalezing door
Geysbeck en Comp. (Amsterdam) ‘'s Dichters onvergankelijke werken’ compleet
heette te maken. Beide uitgaven bevatten behalve ‘verscheiden voorlang gedrukte
stukken’, vijf uitgebreide gedichten, die op bekenden toon geliefde onderwerpen
(o.a. Zeevaart, De Handel) verheerlijken, en vurige strijdzangen. Onder genoemde
vijf is ook de Lofzang op Jezus van Nazareth, in Januari 1813 door H. voorgedragen
in de Holl. Mij voor fraaie Kunsten en Wetenschappen, uit welks hier en daar
gevoelvolle strophen, iets meer getemperd van toon, de vrienden niet om het
breedsprakige maar ‘om gewichtige redenen’, in het begin een 20 regels en tegen
het eind 28 weglieten en alleen voor geestverwanten in 12 exemplaren bewaarden.
Waarschijnlijk behooren deze uitlatingen, waarin H. zijn verlichte denkbeelden over
Jezus' persoonlijkheid en over de wonderen vrijmoedig uitsprak, tot ‘die kleine
verschikkingen of verkortingen, die zijne nagelatene weduwe volstrekt verlangde’,
zooals de uitgevers voor het 2e deel der Nagelaten gedichten verklaarden.
H. trouwde met C a t h a r i n a W e s s e l s , uit welk huwelijk twee zoons werden
geboren, waarvan de jongste kort vóór zijn vader overleed.
Zijn portret is gegraveerd o.a. door P. Velijn, W. van Senus.
Zie: (behalve J o n c k b l o e t , K a l f f en t e W i n k e l ) W i t s e n G e y s b e e k ,
Biogr. Anthol. en Crit. Wdb. III, 129-155; Vadert. Letteroefeningen 1799 I, 370, 1809
I, 599-604, 1810 I, 663-669, 1813, I, 175-186, II, 15, 1815 I, 639-646, 684-690, 1816
I, 120-130, 1866 II, 755-786; Kunst- en Letterbode 1851, 242- 244; Europa 1858 I,
46; P o t g i e t e r , Krit. Studiën II, 269; Navorscher II, 314, III, 315,
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IV, Bijblad CXIX; Taal- en Letterbode III, 313-316; De Gids 1877 III, 312-318; De
Nieuwe Taalgids VII, 161-176; Groot Nederland 11e jrg. II, 180-210; De Hervorming
1907, 173: De Amsterdammer 2 Mei 1913; C h r . v a n S c h o o n e v e l d t , Over
de navolging der klassiek-fransche tragedie van Ned. treurspelen in de 18e eeuw
(1906), 138-143: E. R o c h e , La censure en Hollande pendant la domination
française (1923).
R. Zuidema

[Helmont, Franciscus Mercurius van]
HELMONT (Franciscus Mercurius v a n ), ged. 20 Oct. 1614 te Vilvoorde bij Brussel,
overl. te Berlijn 1699. Zijn ontwikkeling heeft hij beschreven in het voorwoord tot
zijn uitgave van den Ortus medicinae van zijn vermaarden vader J e a n B a p t i s t e
v a n H e l m o n t (1577-1644) welke in 1648 (herdrukt 1652) bij Elzevier te
Amsterdam verscheen. Een universiteit zou van H. niet hebben bezocht, maar van
jongsaf werd hij thuis ingewijd in de scheikunde en geneeskunde. Verder hadden
wijsgeerige vraagstukken zijn belangstelling. Hij heeft veel gereisd, bezocht Engeland
en hield geneeskundige voordrachten voor artsen te Amsterdam, waar hij een tijd
lang heeft gewoond. Vervolgens leefde hij enkele jaren aan het hof van graaf
Christiaan August te Sulzbach en ging ten slotte naar Berlijn, waar hij in 1699 op
vijf-en-tachtigjarigen leeftijd overleed. Hij was toen o.a. bevriend met Leibniz, die
een latijnsch grafschrift op hem vervaardigde. Van zijn werken is het bekendst:
Alphabeti veri naturalis hebraici delineatio, quae simul methodum suppeditat juxta
quam qui surdi nati sunt sic informari possunt, ut non alios saltim loquentes intelligere,
sed et ipsi ad sermonis usum perveniant. Het boekje verscheen in 1677 te Sulzbach
in het Latijn en in het Duitsch en werd in 1697 in hollandsche vertaling te Amsterdam
uitgegeven. Hij beweerde daarin, dat het Hebreeuwsch de meest geschikte taal
was om te leeren aan doofstommen, wijl elke letter den vorm had, welke de
stembanden aannamen, wanneer men ze uitsprak! V o n H a l l e r karakteriseerde
het zeer juist als ‘mirus libellus neque totus inanis’ (Biblioth. medicinae pract.). In
onzen tijd werd het als curiosum herdrukt in de Phonetische Bibliothek,
herausgegeben von W i l h e l m V i ë t o r (1916). Verder schreef hij Paradoxale
discoursen ofte ongemeene meeningen van de groote en kleyne wereld en speciaal
van de wederkeeringe der menschelijke zielen, welke in 1683 te Londen verschenen
en in 1693 in hollandsche vertaling te Amsterdam en in 1697 in duitsche vertaling
te Hamburg uitkwamen. Vervolgens: Aanmerkingen over den mensch en desselfs
siek tens, alles op gewisse en onfeilbare gronden, so van de natuerlijke reden als
ervarentheid gevestigd, deel I (meer is er niet verschenen) (Rott. 1692), door Joh.
Conrad Amman in het Latijn vertaald (Amst. 1692); Aanhang of mondeling gesprek
raakende o.a. de wederkeeringe der menschen-zielen, alsook de uitvindinge der
getallen (Rott. 1694); Eenige gedagten rakende de natuur-kunde (Amst. 1690).
Zijn portret is gegraveerd door C. de Mare.
Zie: G.Ph.F. G r o s h a n s , Hist. aanteekeningen (1869) I, 26; C. B r o e c k x ,
Annales de la société de médecine d'Anvers 1870; H a e s e r , Geschichte der
Medizin II, 347; D a n i ë l s in Biogr. Lexicon der hervorragenden Aerzte.
Baumann

[Helsdingen, Mr. Abraham van]
HELSDINGEN (Mr. Abraham v a n ), geb. waarschijnlijk in den Briel omstr. 1705,
overl. te Amsterdam 1758. Hij vervulde na zijn studiën in de rechten voltooid te
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van de Maas en in 1753 geplaatst bij de admiraliteit van Amsterdam.
Hij was gehuwd met A d r i a n a M a r g a r e t h a R u i j m v e l d , welke hem een
zoon Anthony schonk, die volgt, voorts J a n D a n i ë l (gest. 13 Juli 1773 te Batavia)
en een dochter B a r b a r a , geh. met Cornelis van der Oudermeulen (dl. VI, kol.
1085), die van Maart 1769 tot 1788 bewindhebber der O.I.C. werd en de zoon was
van C o r n e l i s en van A n n a t e n B r e u r e n .
Zie voor hem en den volgende: d e H a a n , Priangan I.
Bartelds

[Helsdingen, Mr. Anthony van]
HELSDINGEN (Mr. Anthony v a n ), zoon van den voorgaande, ged. in de Briel 18
Maart 1740, overl. te Batavia 18 Oct. 1774. Na in de rechten gepromoveerd te zijn,
trad hij in dienst der O.I.C. voor de kamer Hoorn, die hem in den rang van
onderkoopman naar Java uitzond, waar hij echter vijf jaar zonder vaste betrekking
gebleven is. Men was in Indië dikwijls verlegen met dergelijke uitgezonden
regentenzonen. Zijn carrière, die eerst scheen te zullen mislukken, nam echter
plotseling een wending ten goede, toen hij door den invloed van zijn zwager bij res.
van 2 Juli 1771 tot tweeden administrateur der pakhuizen op Onrust en de Kuiper
werd bevorderd en twee jaren later tot het lucratieve ambt van gecommitteerde tot
en over de zaken van den inlander benoemd werd met den rang van koopman en
tevens tot dat van heemraad en buitenregent der hospitalen.
Hij schijnt ongehuwd te zijn overleden.
Bartelds

[Hemelaars, Johannes]
HEMELAARS (Johannes), H e m e l a e r s , priester, geb. te 's Gravenhage van
calvinistische ouders, omstreeks 1570, ging over tot de katholieke kerk, werd priester
en kanunnik en overleed te Antwerpen, 6 Nov. 1655. Door tusschenkomst van zijn
leermeester Justus Lipsius was hij katholiek geworden. Diens vriend, de Jezuïet P.
Gillis Schoondonck, onderrichtte hem. Hij voltooide zijn godgeleerde studiën te
Leuven en behaalde den graad van licentiaat in de theologie. Na een kort verblijf
in den Haag waar het niet erg veilig was, vertrok hij, voorzien van een getuigschrift
van Lipsius, 1600 naar Italië en Rome, waar hij vier of zes jaar verbleef. Hij werd
door den kardinaal Bartholomeo Cesi als familiaris aangenomen. Door diens
aanbeveling werd Hemelaars, die als penningkundige, redenaar en dichter reeds
naam had verworven, uitverkoren om in een toespraak Paus Clemens VIII geluk te
wenschen met zijn tienjarig pausschap, 1602. Deze redevoering beviel den Paus
zoozeer, dat hij, onderricht van de groote bekwaamheid van Hemelaars, hem tot
bibliothecaris van het vaticaan wilde aanstellen. Hemelaars wenschte echter naar
de Nederlanden weder te keeren en stelde zich tevreden met een kanunnikdij in de
kathedraal te Antwerpen. 1604 of 1607 vestigde hij zich te Antwerpen en vervulde
hij trouw zijn plichten als kanunnik. Tevens was hij de vertrouwde raadsman van de
bisschoppen Miracus en Malderus, wiens lijkrede hij hield en van bisschop Nemius.
Als kanunnik-secretaris van het kapittel bewees hij vele diensten (D i e r c x s e n s ,
Antverpia Christo nascens et crescens VII, 76, 105).
Zijn overgang tot de katholieke kerk had hem niet vervreemd van zijn familie. Zijn
zuster A n n a vertrouwde hem haar tienjarig zoontje P e t r u s G o l i u s toe, die
aan zijn oom zijn opleiding en vorming in de wetenschap in de antwerpsche scholen
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door Hemelaars met voorliefde hooggeschat. Hij werd een onverschrokken mis-
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sionaris in het Oosten, bij uitstek bedreven in de vreemde talen, een waar apostolisch
man. Zijn broeder J a c o b u s G o l i u s was 40 jaar lang als professor te Leuven
in de oostersche talen zeer vermaard. Hemelaars stond in bijzondere
vriendschapsbetrekkingen met Hugo de Groot. Bij diens bezoek aan de Scheldestad
na zijn ontvluchting, 1621, verwelkomde hem Hemelaars met een gelukwensch in
jambische verzen: Paraeneticon Angeli Custodis ad Hugonem Grotium (Antv. C.
o

Moretus 1621, 12 ).
Uit brieven in de leidsche bibliotheek bewaard, zegt P a q u o t op het gezag van
B u r m a n , blijkt, dat Hemelaars pogingen aanwendde om de Groot tot de
roomsch-katholieke kerk over te halen. Hemelaars telde vele vrienden onder de
geleerden van dien tijd, dit blijkt uit de verzen vol lofspraak, welke men vindt vëër
in zijn werk: Imperatorum Romanorum a Julio Caesare ad Heraclium usque,
numismata aurea excellentissimi Caroli Ducis Croy et Aarschotani, dat het licht zag
te Antw. 1614 of 1615, 1627, 1654 en te Utrecht 1709. Het bevat lofdichten van J.
R y c q u i u s van Gent, van W. d e B y e , rechtsgeleerde, en van A l b e r t R u b e n s ,
zoon van den schilder, slechts 13 jaar oud, die later een bekwaam penningkundige
werd, wellicht onder de leiding van Hemelaars. Zie over de uitgave van A. Rubens'
studiewerk met medewerking van Gronovius te Leiden: M a x , R o o s e s , Rubens
leven en werken (Antw. 1903), 158-159; F r . S w e e r t i u s , Athenae Belgicae, 436
drukt de getuigenis over Hemelaars van Lipsius af, 1600; deze noemt hem ‘mihi
amicissimus, vir dubium doctior an modestior’. P a q u o t vermeldt nauwkeurig de
titels der werken van Hemeiaars en ook de twee werkjes, welke reeds vroeger over
de orde der Karmelieten uitgegeven waren en door de zorg van Hemelaars werden
herdrukt. Een latijnsch lofdicht op de Karmelieten door Hemelaars geeft P a q u o t
in zijn geheel. H o f m a n n -P e e r l k a m p , Vita Belg. qui latina carmina scripserunt,
376 neemt aansloot aan dit vers en keurt het af. Overigens is hetgeen Bibl. Belgica,
P a q u o t , D i e r x k s e n s , Antv. nascens et cresc. over Hemelaars verhalen
grootendeels geput uit J.F. G r o n o v i u s , Oratio funebris in obitum Jacobi Golii,
linguae arabicae et mathematicae professoris (Lugd. Bat. 1667) I, kol. 991. De Biogr.
nat. Belg. IX, 20-25 geeft niet meer dan zij, ondanks vele opmerkingen in Studiën
XXIV (1885), 278-285, 305. Hemelaers werd begraven in de O.L. Vrouwe-kerk te
Antwerpen. Zijn grafschrift Graf- en gedenksch. I, 93 vermeldt, dat hij overleed 7
Nov. 1655 oud 85 jaar en na een voortdurend verblijf van 49 jaar. Dit komt niet
overeen met de gegevens der gemelde schrijvers, maar schijnt juister. Hij is dus
niet geboren omstr. 1580 maar tien jaar vroeger, keerde niet 1607 maar 1604 uit
Rome terug, waarheen hij zich had begeven op 30-jarigen leeftijd.
Fruytier

[Hemert, Frans van]
HEMERT Frans v a n , priester, geb. te Noordwijk 1774, uit ouders van calvinistischen
godsdienst, verliet het vaderhuis om katholiek en priester te worden. Hij ontving de
priesterwijding 30 Mei 1807; 11 Juni daarop wordt hij door zijn oversten in een brief
geprezen als zeer godvruchtig en vol ijver. Hij werd in dat jaar kapelaan te Langeraar.
5 April 1815 werd hij benoemd tot pastoor te Nieuw-Vosmeer, een afgelegen
hollandsche statie in N. Brab., waartoe tot 1841 Oud-Vosmeer op het eiland Tholen
behoorde. Hij bouwde een nieuwe kerk in plaats van de bouwvallige schuur, waarvoor
hij zelf een groote som bijdroeg, 1842. 17 Maart 1848 herkreeg hij van den
aartspriester
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ontslag als pastoor om zijn hooge jaren en langdurige kwalen. Zijn coadjutor, die
hem bijstond sinds 1847, volgde hem op. Als rustend pastoor overleed hij te
Nieuw-Vosmeer 25 Aug. 1848, oud 74 jaar en 4 maanden.
Zie: Bijdragen bisdom Haarlem XXXVI, 275, 288; K r ü g e r , Gesch. bisdom Breda
IV, 22.
Fruytier

[Hemert, Johan Maurits van]
HEMERT (Johan Maurits v a n ), vrijheer van Etten en Meeuwen, raad en
burgemeester van Gorinchem, lid van Gecommitteerde Raden van Holland en van
den Raad van State, gaf uit: Levensbeschrijving der Hollandsche graven (Gorinchem
o

1749, 8 ), dat weinig waarde meer heeft.
Zie: d e W i n d , Bibliotheek der Ned. geschiedschrijvers, Aanhangsel, 16;
Navorscher X, 80.
Brugmans

[Hemony, François en Pierre]
HEMONY (François en Pierre), twee broeders, vermaard als klokkengieters hier te
lande, ‘uyt Lotharingen van Levecoert (dep. van den Haute-Marne) geboortigh’,
resp. 1609 en 1619; beiden te Amsterdam overleden, de oudste 19 Mei 1667, de
jongste 17 Februari 1680. Zij kwamen omstreeks 1640, na in de oorlogsjaren als
geschutgieters in verschillende plaatsen van Duitschland gewerkt te hebben, onze
grens over en vestigden zich in Zutfen als geschut en klokgieters. Het eerste werk,
dat zij in laatst genoemde kwaliteit leverden, was een nieuw klokkenspel, dat het
stadsbestuur hun in 1642 bestelde, voor den pas herbouwden Wijnhuistoren. Dit
werk, bij de aflevering, in 1644, 23 klokken tellende, doch later (in 74 en 77) door
Pierre met 7 kleine vermeerderd, om den omvang van 2 octaven te bereiken, werd
een meesterstuk bevonden, ‘in toon ende resonnantie anderer naebuirige Steeden
Speelwercken te boven gaande’. Het carillon werd met ruim ƒ 17000 betaald en aan
François het burgerrecht (10 Febr. 1647) geschonken. Van de 29 klokken, die nog
over waren, vóórdat het geheele klokkenspel door den brand van 27 Januari 1920
verloren ging, en waarvan de zwaarste 4082, de kleinste 94 pond woog, werden
toen slechts enkele gered. Een ervan, door de gereformeerde kerk te Zutfen
aangekocht, houdt de herinnering aan het eerste werk van de ‘eer- en constrycke
meesteren’ levendig. Deze kregen ‘in den Isendoorn op die Nieuwe stadt’, een
voormalig klooster, dat de regeering hun voor woon- en werkplaats gunde, spoedig
een druk bedrijf. Zij leverden tot 1655 hetzij enkel luiklokken, zooals aan Venraay
(1645) en Hoorn (1646), hetzij volledige carillons, aan Deventer (1647), Enkhuizen
(1648), Medemblik (1649), 's Hertogenbosch (1649), Arnhem (1652) en Zalt-Bommel
(1654). In November 1655 besloot de Amsterdamsche regeering, die op het Nieuwe
Stadhuis het schoonste carillon van de wereld wenschte te plaatsen, François H.
te ‘versoucken met den allereersten herwaerts over te comen’. Daartoe was F.
genegen. In December 1655 werd hij aangesteld als ‘clock- en geschutgieter’ en
hem de oude geschut- en klokgieterij bij het bolwerk aan het Zuideinde van de
Keizersgracht bij het Molenpad tot woning en werkplaats aangewezen, ‘sonder
eenighe huijr te doen betalen’. Daar de voltooiing van den stadhuistoren op zich liet
wachten, werden eerst de carillons van de Zuider kerk (1656/57), Wester- (1657/8)
en Oude Kerk (1658) ‘vergooten’. Pas in 1664 plaatste Fr. het ‘speelwerck opten
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coepel vant (nieuwe) Stadthuys’, voor welk gebouw hij in zijn werkplaats van
1663-1665 ook de prachtige door Quellinus gemodelleerde bronzen beelden goot.
Het vele werk, dat de Stadsregeering hem opdroeg, verhinderde hem niet,
bestellingen voor elders aan te nemen. Van 1656-1664 voorzag François de zeven
pro-
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vinciën van 13 carillons; zoo Doesburg (1656), Amersfoort (1658), Kampen
(1657-1663), Rotterdam (1661), Brielle (1661), Haarlem (St. Bavo, 1660-64 en de
Bakenessekerk 1659-64), Middelstum (1661-62), Delft (1663), Utrecht (St.
Nicolaaskerk, 1663, Domtoren 1664), Groningen (Martinitoren 1664, en Aa-kerk
1664) terwijl hij bovendien aan het buitenland leverde (Brussel, Antwerpen, Mainz
en Hamburg). Bij enkele bestellingen hielp Pierre, die in den Isendoorn zelfstandig
doorwerkte, mee. Deze vervaardigde van 1658-61 in Gent, waar hij den 16 April
1660 ‘ten boecke van de poorterije gheannoteert’ werd, niet alleen 32 klokken
(waarvan de grootste 5.709 pond woog, de kleinste 35) voor den beiaard van het
Belfort, als ‘een der seven nieuwe wonderen van Ghendt’ geprezen, maar ook een
groot getal voor kerken en kloosters. In 1664 verhuisde hij naar Amsterdam, om
zijn broeder, die al het werk niet aan kon, bij te staan. Gedurende het oorlogsjaar
1665 diende hun werkplaats voornamelijk voor het gieten van geschut. Overmatige
inspanning, rustelooze arbeid sloopten de krachten van de beide broeders vroeg:
François bezweek vóór zijn 59e jaar; Pierre begon reeds in 1665 te sukkelen. Toch
zette hij na zijn broeders dood den arbeid met bekwame hulp nog een 10-tal jaren
volijverig voort. Op zijn verzoek ontving hij van de Burgemeesters de officieele
aanstelling, om de gieterij op de Keizersgracht te continuceran. Dadelijk droeg de
stadsregeering hem op, het klokkenspel van den Reguliers (later Munt-) toren te
vernieuwen, waarvoor het in 1651 geleverde, in 1659 aangevulde spel van den
Beurstoren, wegens vergrooting van het gebouw afgebroken, werd gebruikt en 28
klokken bijgegoten werden (1668). Voorts voorzag hij van een klokkenspel Maastricht
(stadhuis 1669), Hulst (1669), Hoorn (1670), Enkhuizen (de Drommedaris 1674),
Weesp (1676), en Gouda (1676), terwijl aan bestellingen uit het buitenland werd
voldaan te Mechelen (1674, de beroemde beiaard van den Romboutstoren), te
Ostende en Diest (1670), te Stirling (in Schotland, 1669), te Darmstadt (het hertogelijk
slot 1671) en Stockholm (1666). Twee jaar voor zijn dood schonk P. aan de
Benedictijner Abdij Eenaeme (bij Aalst) een der schoonste proeven van zijn
kunstvaardigheid, waaraan hij sinds 1658 met bijzondere voorliefde gearbeid had
en waarover hij in 30 bewaarde brieven (van 14 Juli 1658 tot 28 Juli 1678) met den
abt Antoine de Looze te Gent correspondeerde. ‘Iedereen, zoo schrijft hij, wil klokken
van ons hebben.’ In 1678 trok de afgewerkte man zich uit de zaak terug en liet deze
in handen van zijn neef M a m m e d F r é m y , die als jongen van 12 jaar in 1663
bij hem in de leer kwam en onder zijn leiding tot ‘le plus capable de tous nos
serviteurs’ opgroeide. In de laatste jaren van zijn oom maakte hij alle klokvormen,
zoodat deze ze alleen stemde en op toon bracht. Het klokkenspel op het Leidsche
stadhuis in 1677 door P. begonnen, voltooide Frémy. Den 22. Februari 1680 werd
P. in het koor der Nieuwe Kerk, waar ook zijn broeder rustte, begraven. Zij behoorden
tot de R.C. kerk. De oudste trouwde waarschijnlijk te Zutfen omstr. 1640 met M a r i a
M e c h e l e n , die hem een zoon en een dochter schonk; de zoon koos niet het vak
van zijn vader. De dochter deed na haar moeders dood (1661) de huishouding van
haar vader en na diens overlijden van haar oom Pierre, die ongetrouwd bleef. Door
hun veeljarigen arbeid met zeldzame werkkracht verwierven deze echte
zakenmannen zich in hun tweede vaderland een groot vermogen; ze heetten
fabelachtig rijk. Nog drie klokkenspelen meer dan de 47, die P.
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in een brief van 1677 of 78 aan den utrechtschen Burgemeester Booth noemde,
met een gezamenlijk gewicht van boven de 767900 pond, leverden zij aan de
Republiek en daar buiten, waarvan de totale waarde door van der Straeten op meer
dan 3 millioen francs wordt geschat. In ons land zijn van alle ‘zingende torens’ 27
nog geheel of grootendeels hun werk: 6 werden bij een brand vernield: die van
Purmerend in 1674, van de groninger Aa-kerk in 1671, van Hoorn in 1838, van Hulst
in 1876, Zutfen in 1920, Leiden in 1929, en één, die van de haarlemsche
Bakenessekerk, werd in 1795 uit financieelen nood verkocht. De Hemony's waren
niet alleen harde werkers maar ook knappe kunstenaars, met veel smaak, met.
scherp muzikaal gehoor en met meesterlijke techniek. Hun klokken overtreffen in
fraaiheid van bewerking en in zuiverheid van toon al wat bekwame klokkengieters
(o.a. Geert van Wou) vóór hen hadden geleverd en zij zijn in geen enkel opzicht
door latere overtroffen. De klokken zijn smaakvol afgowerkt, op het bovendeel ervan
staat. een sierlijke rand van reliëfs vol kinder- en engelenfiguurtjes, in reidans of op
instrumenten spelende, in keurige letters een veelal latijnsch randschrift, bij
uitzondering een nederlandsch, waaronder een guirlande van bloemen en vruchten
is gelegd. Op de meeste klokken prijkt het stadswapen met jaartal en naam van de
gieters. Maar hun roem is, dat zij de eersten waren, die het klokkenspel zuiver wisten
te stemmen, ‘van soodanigen accordeerenden toon ende resonantie, datter geen
ander beter speelwerk in dese Nederlanden sal worden bevonden,’ zooals bij
resolutie van 2 November 1657 voor den Lieve Vrouwe toren te Amersfoort werd
geëischt.
De gebroeders goten niet uitsluitend klokken, maar ook koperen gewichten en
pennen ten behoeve van watermolens alsmede vijzels voor apothekers. Deze,
waarvan, voorzoover bekend, nog 5 over zijn, munten uit door fraaien vorm en
zuiveren klank: ze zijn met een rand van engeltjes en een van acanthusbladen
versierd en dragen een omschrift, en H.'s naam en jaartal. Op het amersfoortsche
exemplaar, 52 K.G. wegende, staat: Campanae mortem resonant, mortaria morbus.
o

F. Hemony me fecit. A 1661.
Pierre H. schreef: De On Noodsakelijkheid En On Dienstigheid van Cis en Dis In
de Bassen der Klokken. Vertoont uyt verscheyde Advysen van Ervaren Organi ten
ende Klokken Speelders, bijeenversamelt door Mr. Pieter Hemony, Klokkengieter
der Stadt Amstelredam (Delf. 1678).
Zie o.a.: J.P.A. F i s c h e r , Verhandeling van de klokken en het klokke-spel
(Utrecht, 1738), 3, 4; Navorscher IV, 107, 383, 432, V, 585, XXI, 607, XXIV, 383,
432: Caecilia, 1866, 149, 1910, 14-20, 1915, 88-291; E d m . v a n d e r S t r a e t e n ,
La musique aux Pays- Bas avant le XIX Siècle (o.m. brieven van en aan P. Hemony)
(Bruxelles 1875), III, 268-302; Oud Holland, 1892, 17-25, 1896, 56-60, 1917, 93-98,
1920, 63: Amsterdamsch Jaarboekje voor 1898, 36-70 (of Amsterdamsche
Bijzonderheden, Bundel VI, 36-70); Gelre, Bijdragen en Mededeelingen, dl. I, 206,
207, XIX, 159-162: A b r . V a s N u n e s , Experimenteel onderzoek van klokken
van F. Hemony (acad. proefschr. Amst. 1909); Amstelodamum I, 90, 99, II, 67, 68,
III, 107; Eigen Haard, 1915, 876-881, 894, 898; W i l l i a m G o r h a m R i c e ,
Carillons of Belgium and Holland. With 32 illustrations (New-York 1914), 2e vermeerd.
dr. getiteld: Carillon-Music and Singing Towers of the Old World and the New
(New-York 1915), passim: A. L o o s j e s ,
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De Torenmuziek in de Nederlanden, met 80 platen (Amst. 1916) passim; Elseviers
Maandschr. 1919. II, 242-244; Vragen van den Dag 1924, 920- 922; Catalogus van
de tweede internationale Tentoonstelling van Beiaardkunst in 1925 ('s Hertogenbosch
1925); Beiaarden in de Nederlanden, hollandsche bewerking van R i c e ,
Carillonmusic etc. door J.H. v a n K l o o s t e r , met teekeningen (Amst. 1927), 39-43
en passim.
R. Zuidema

[Hendel, Jan Arnold Willem]
HENDEL (Jan Arnold Willem), geb. te Montjoie (Gulik), overl. te Arcen (Lb.) in
Januari 1814, was rentmeester van het adellijk huis te Meerlo (Lb.) reeds 1760, en
scholtis dier heerlijkheid sedert 1763-1798, ook was hij scholtis van Arcen. waar
1762-1771 vijf kinderen uit zijn huwelijk met M a r i a B a r b a r a V o e l e n (overl.
te Arcen 21 Nov. 1776) werden geboren, die echter allen vóór hem jong overleden
zijn.
Zie: Doop- en overlijdensregisters van Arcen; Maasgouw (1907), 71; Publ. de la
soc. hist. et arch. dans le Limbourg (1912), 265.
Verzijl

[Hendricksz., Dirck]
HENDRICKSZ. (Dirck), geb. te Hoorn, onthoofd te Leeuwarden in Mei 1571. Hij
was in Hoorn als medicus gevestigd, was de Hervorming sterk toegedaan en had
zich ook in de godsdiensttwisten aldaar gemengd; daarom werd hij op 6 Oct. 1568
verbannen.
Hij behoorde tot de Watergeuzen, die op 22 Febr. 1571 onder Entens, Ruychaver
en Vliechop het eiland Ameland bezetter. Den volgenden dag, 23 Febr. 1571, werden
de Geuzen echter weer door de Spanjaarden verjaagd en hij werd daarbij gevangen
genomen, naar Leeuwarden gebracht en op het blokhuis vast gezet. Later werd hij
door het Hof van Friesland verhoord en bij vonnis van 8 Mei 1571 ter dood
veroordeeld, met verbeurdverklaring zijner goederen.
Zie over hem: Rijksarchief van Friesland, Crimineel Sententieboek van den Hove
van Friesland, 1557-1580, fol. 168; F r a n z , Ostfriesland und die Niederlande, 136;
v a n V l o t e n , Nederl. Volksopstand (1858) I, 171, 325; M a r c u s , Sententiën,
142.
Vogels

[Hendricxz, Marcelis]
HENDRICXZ. (Marcelis), alias T r u f e l , geb. te 's Hertogenbosch, terechtgesteld
te Dambrugge bij Antwerpen in Januari 1571. Hij was inwonend poorter van 's
Hertogenbosch en komt in de stukken meestal voor als Marcelis Trufel of Truyffelken.
Hoewel hij de partij der Geuzen was toegedaan, week hij in 1566 niet het land uit,
maar bleef steeds in geheime betrekking met verschillende uitgeweken poorters
zijner stad, o.a. met Herman de Ruyter. Hij wist van diens plannen om het slot
Loevestein te verrassen en bleek zelfs van nabij bijzonder goed op de hoogte te
zijn. Want op Zaterdagavond 9 Dec. 1570 verraste Herman de Ruyter Loevestein,
en Zondag 10 Dec. 1570, 's morgens tusschen 8 en 9 uur, was Marcelis Trufel reeds
in Heel bij 's Hertogenbosch, om een schuit te huren, z.g. om zijn vrouw en kinderen
naar Gorinchem of Woudrichem te voeren. Toen de schippers op Maandag 11 Dec.
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1570 bij den Empelschen dijk kwamen, vonden ze daar Marcelis Trufel met nog
acht andere mannen. Onder voorgeven dat zijn vrouw en kinderen nog in de stad
wilden achterblijven, ging dit gezelschap aan boord, en onderweg werden de
schippers door bedreigingen gedwongen om bij Loevestein aan te leggen. Trufel
bracht aan Herman de Ruyter de beloofde versterking.
Bij de herovering van het slot door de Spanjaarden op 19 Dec. 1570 behoorde
hij onder de gevangenen, werd met de anderen op wagens door Heusden naar 's
Hertogenbosch gevoerd, waar zij op 28 Dec. 1570 gelegd werden in het huis van
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Goessens van Hedel. Op 2 Jan. 1571 kwamen de gevangenen in Antwerpen aan,
en werden daar 's nachts jammerlijk gepijnigd. Op 12 Jan. 1571 werd hij bij vonnis
te Antwerpen ter dood veroordeeld, en in Febr. 1571 werden den scherprechter zijn
gemaakte kosten uitbetaald.
Zie over hem: B o r , Gelegenheyt van 's Hertogenbosch (1630), 34; v a n Z u y l e n ,
Invent. Archief van 's Hertogenbosch II, 848; H e r m a n s , Verzameling van
Kronieken, 301; Kon. Bibl. handschr. No. 71 C 38, fol. 98-99; Archief van Keulen,
brief van 4 Jan. 1571, zie H o h l b a u m , Invent. Hansischer Archive I, 283; Archief
van Heusden, Stadsrekenboek van 1570; Archief van 's Hertogenbosch, Kroniek
van Aelbertus Cuperinus; A c q u o y , Herman de Ruyter: papieren van prof. Acquoy
in de Univ. Bibl. te Leiden, en vooral de afschriften van stukken over Loevestein in
1570, door ondergeteekende verzameld en berustende in de Bibl. van het Hist.
Genootschap te Utrecht.
Vogels

[Hendriksz, Hans]
HENDRIKSZ. (Hans), geb. te Landskrona in Zweden, terechtgesteld bij Katwijk
begin Augustus 1571.
Hij was eerst in dienst geweest van een koopman in zalm, bier, brood en andere
proviand, en kwam in voorjaar 1571 bij de Watergeuzen als trommelslager op het
schip van kapitein Wybo Sjoerds. Hij diende maar ongeveer drie weken op dit schip,
want op 23 Juni 1571 weed hij op de Eems voor Emden door de Spanjaarden met
veel andere Watergeuzen gevangen genomen. Van 18 tot 31 Juni 1571 zat hij op
de Gevangenpoort in den Haag gevangen, werd op dien dag gevonnist met
verbeurdverklaring van zijn goederen. Begin Aug. 1571 werd hij met eenige andere
Watergeuzen op een hoog duin bij Katwijk opgehangen. Op 16 Aug. 1571 betaalde
het Hof van Holland de gemaakte onkosten.
Zie over hem: Algemeen Rijksarchief, Holl. Div. Rekg. 2723, fol. 91, 299, 365 vo.
Vogels

[Hendrix, Petrus]
HENDRIX (Petrus). geb. te Meerlo (Lb.) 13 Aug. 1723, overl. te Lottum 5 Maart
1795. zoon van M i c h a e l en van A l l e g o n d a W i s m a n s , was 1747-1751
kapelaan te Blitterswijck en in die jaren eenigen tijd deservitor der vacante pastorie
aldaar, sedert 18 Aug. 1751 was hij kapelaan te Lottum, wat hij bleef tot aan zijn
dood. Hij was tevens een ijverig bijenhouder en schreef een werk, dat hij 11 Dec.
1786 voltooide: Bijenboeck ofte Practijk der bijen, dat is, hoe de bijen laughs den
kandt van de Maes, Pecl, Niers en naebuerige Platsen moeten gehantert en
bearbeydt woorden, opgestelt by maniere van saemenspraeck door Peeter Hendrix
à Meerlo; dit geschrift is door M a r t i n J o s e p h J a n s s e n , thans pastoor te
Meerlo uitgegeven in de Publ. de la soc. hist. et arch. dans le duché de Lümbourg
(1889), 381-440.
Zie: J o s . H a b e t s , Geschiedenis van het tegenwoordige bisdom Roermond III,
224; Publ. de la soc. hist. et arch. dans le duché de Limbourg 1889, 380.
Verzijl

[Hengst, Mr. Hendrik Jacob van]
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HENGST (Mr. Hendrik Jacob v a n ), geb. te Utrecht 7 Febr. 1742, overl. aldaar 27
Febr. 1817, was de zoon van Mr. C o r n e l i s v a n H e n g s t en S a r a S i b y l l a
V e r d i o n . Hij studeerde in zijn geboorteplaats, waar hij in het begin van 1760 als
student werd ingeschreven, en promoveerde aldaar in de rechten in 1765.
Hij werd in 1769 substituut-griffier bij het gerechtshof aldaar en in 1774 lid van
dat hof. Hij was de patriotsche beginselen toegedaan en,
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hoewel niet tot de voormannen behoorende, was hij van den aanvang der beweging
te Utrecht in 1784 een voorstander en medewerker.
Op 29 Mrt. 1786 werden de leden der vroedschap door een groote menigte volks,
die onder de leiding stond van den student Ondaatje, uitgenoodigd om den eed op
een nieuw regeeringsreglement, door de leiders der beweging opgesteld, af te
leggen. Slechts 11 van de 38 leden der vroedschap deden dit. In Aug. d.a.v. werden
er nog 15 uit de burgerij aangewezen, van welke van Hengst er een was. Op 28
Aug. werden zij beëedigd.
Nu besloten de kanunniken of liever 7 hunner geëligeerden (van Hengst was de
achtste), de afgevaardigden der ridderschap en die van de steden Amersfoort,
Renen en Montfoort Wijk bij Duurstede sloot zich bij Utrecht aan, voortaan te
Amersfoort te vergaderen, daar zij de utrechtsche vergadering niet erkenden. Zij
kozen J. Pesters tot hun voorzitter, terwijl de voorzitter te Utrecht was Mr. G.A.
Visscher.
Van Hengst werd, in de hoop, dat hij de te Amersfoort vergaderden tot andere
gedachten zou brengen, daarheen afgevaardigd, maar hoewel men hem daar in de
vergadering toeliet ‘om de verwarring niet te vermeerderen’, zag hij weldra in, dat
zijn verblijf aldaar tot niets leidde, en hij verliet de vergadering.
Sedert 2 Aug. 1786 was de strijd tusschen Utrecht en Amersfoort volkomen,
Utrecht werd in staat van verdediging gebracht en er werden zelfs maatregelen
genomen om den omtrek onder water te zetten.
In Sept. 1787 kwam de omkeering door de komst der pruisische troepen. Van
Hengst was nog dankbaar, dat hij een veroordeeling, o.a. wegens majesteitsschennis,
voor ƒ 30000 kon afkoopen.
Na de omkeering in 1795 werd hij 27 Jan. 1796 bij de verkiezing van leden der
Nationale vergadering in het district Utrecht tot tweeden plaatsvervanger gekozen.
Toen de gekozene op 14 Maart 1796 tot lid der commissie voor het ontwerpen eener
constitutie gekozen werd en de eerste plaatsvervanger niet bereid was tijdelijk diens
zetel in te nemen, trad van Hengst van toen tot 11 Nov. d.a.v. als lid op. Op 19 Oct.
1797 werd hij in het district Utrecht 1 gekozen tot lid van het toen uit 18 leden
bestaand bestuur van de provincie Utrecht. Na den staatsgreep van 22 Jan. 1798
was hij een der 4 leden van dat college, die 25 d.a.v. hun lidmaatschap nederlegden,
hij was dus blijkbaar gelijk zoovele Patriotten tot gematigder beginselen bekeerd.
Daarna vindt men hem eerst weder als lid van een openbaar bestuur, toen hij 4
Juni 1802 door het Staatsbewind benoemd werd tot lid van het departementaal
bestuur van Utrecht. Dit college bestond uit 10 leden. In de vergadering van 21
d.a.v. werd hij tot een van de 6 leden van Gedeputeerde Staten, en tevens tot
president gekozen: dit laatste bleef hij tot 1 Oct. d.a.v.
Op 28 Juli d.a.v. werd hij benoemd tot heemraad van den Lekdijk Bovendams.
Op 6 Miei 1805 werd hij door den raadpensionaris Schimmelpenninck benoemd tot
lid van het toen uit slechts 19 leden bestaand Wetgevend lichaam; dat hij hiervoor
werd uitgekozen, was wel een bewijs, dat Sch. in 1796 een gunstigen indruk van
hem gekregen had. Hij nam nu 9 Juni d.a.v, ontslag als lid van het departementaal
bestuur.
Op 25 Sept. 1806 werd van Hengst door koning Lodewijk tot lid van het, nu uit
39 leden bestaand, Wetgevend lichaam benoemd. Met ingang van 1 Jan. 1811,
toen Utrecht met Amstelland tot het departement Zuiderzee werd vereenigd, eindigde
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deze functie. Daarna heeft hij geen openbare betrekkingen meer bekleed.
Hij huwde 23 Apr. 1770 J a c o b a C a t h a r i n a B e r g e r , geb. 11 Febr. 1751,
overl. 16 Juli 1788, bij wie hij een zoon had.
Ramaer

[Hennin, Jacob de]
HENNIN (Jacob d e ), van wien verder niets bekend is, schreef: Zinrijke Gedachten,
o

toegepast op de vijf zinnen (Amsterdam 1681, 8 ). Heringa zegt ervan: ‘In dit werkje
worden de zinnen of zintuigen zelve minder behandeld dan wel eene enkele
werkzaamheid van hen, bij voorbeeld in dat gedeelte, dat over het gezigt handelt,
wordt de lezer aangetoond, wat in een gedeelte van Zuid-Holland en 's Hage te zien
is. Bij het einde van elk hoofdstuk geeft hij een dichtstuk.’ Dit boekje heeft inderdaad
nog eenige waarde als historische landbeschrijving.
Zie: H e r i n g a , Bijdragen tot de lijst der Ned. dichters, 48.
Brugmans

[Henrici, Goswin]
HENRICI (Goswin) of H e n d r i c x , geboren te Venlo in de 16e eeuw, werd
dominicaan in Keulen en stierf in een der duitsche kloosters. Q u e t i f zegt, dat hij
in het klooster van Sint Catharina bij Darsan Solian in Duitschland stierf 19 Januari
1640. Er zijn drie St.Catharina kloosters geweest in Duitscland, dier orde te Augsburg,
te Vollen en te Trier, zoodat de aanwijzing niet helder is.
Hij schreef Aurea Corona anni in S. Rosario etc. (Colon. Agripp., Constantinus
o

o

Munich 1634, 12 413 blz.); daarvan Pars altera Col. Agr. 1634, 12 234 blz.);
Hortulus conclusus, cunctis Deiparae Virginis etc. (Colon., Bernardus Gualterus
o

1635, 12 416 blz.).
van Beurden

[Henrici, Jacobus]
HENRICI (Jacobus), H e n d r i k s , baccalaureus in de theologie, kapelaan aan het
pauselijk hof en acolythus, werd VII kal. Juni 26 Mei 1440 door den Paus benoemd
tot deken van St. Pieter te Middelburg; 5 Aug. 1440 verplichtte hij zich tot de betaling
der verschuldigde annaten. Het rechtmatig bezit werd hem metterdaad betwist door
Petrus de Woesterzwen alias de Renesse, die door het kapittel was gekozen, dat
diens aanspraken bracht voor het concilie van Bazel en den tegenpaus Felix V. 12
Februari 1441 gelastte Paus Eugenius IV aan den kardinaal-priester van St. Mart.
in Montibus, aan den abt van Middelburg en den Domproost van Utrecht, om Joannes
Henrici in het bezit van zijn dekenschap te doen stellen. Petrus de Renesse was
waarschijnlijk de professor te Leuven in de Valk, vermeld dl. V, kol. 587.
Zie: B r o m , Archivalia in Italië I, 1181, 1601.
Fruytier

[Henricus]
HENRICUS, wijbisschop, genaamd d e N e u s s , waarschijnlijk afkomstig uit Nuys,
werd 10 April 1391 door Paus Bonifacius IX verheven tot bisschop van Sidon. Hij
verkreeg verlof om als wijbisschop op te treden in het bisdom Luik en om eenige
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beneficiën aan te nemen, o.a. van de abdij Thorn, zooals aan seculieren werd
toegestaan. Hij behoorde tot de orde der Predikheeren. Dec. 1406 diende hij de
ordenswijdingen toe te Maastricht, terwijl de wijbisschop van den ingedrongen
bisschop, Dirk van Horne, de wijdingen in Luik toediende. 1415 was hij in het bezit
van een kanunnikdij met heneficie in de St. Elisabethskerk te Grave. Verdere
wijdingen in het gedeelte van het bisdom, dat tot ons land behoorde, zijn nog niet
bekend.
Zie: Revue Bénédictine XXIX, 328-333; C h a p p e a u i l l e , Gesta pontif. Leod.
III, 99: E u b e l , Hierarch. Cath. I, 474, II, 307; J. H a b e t s , Gesch. bisdom Roermond
I, 243.
Fruytier

[Herck, Vincentius van]
HERCK (Vincentius v a n ), kartuizer, overl. te Roermond 23 Juli 1572. Hij was
geprofest monnik van de chartreuse Betlehem te Roermond.
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Toen deze stad 23 Juli 1502 door de troepen van den Prins van Oranje was
ingenomen, richtten deze een bloedbad aan onder de kloosterlingen en geestelijkheid
der stad. In het klooster der kartuizers aan de Swalmerstraat kwamen hierbij 9 paters
en 3 donaten om, terwijl andere leden van het convent ernstige mishandelingen
leden. De prior Joach. v. Tongerloo (dl. VI, kol. 1279) had in der haast het grootste
deel der kloostergemeente in de kerk rondom het altaar verzameld. Hier maande
hij de zijnen aan tot standvastigheid, en daar dezen kloosterlingen geen tijd meer
was gelaten om ieder in het bijzonder biecht te spreken, ontvingen zij na een
openbare belijdenis de absolutie. Onmiddellijk hierna volgde de gruwelijke slachting.
Toen reeds de meesten in de kerk gedood of gekwetst waren, vonden de soldaten
Dom Vincentius, die sacrista van het klooster was en als zoodanig ook belast was
met de zorg voor de kerkelijke vaten en gewaden. Hij had zich op het gewelf der
kerk verborgen. Zij voerden hem in spotprocessie onder allerlei kwellingen door de
stad. Een der soldaten ging met een kruis voorop en sloeg daarmede van tijd tot
tijd den monnik, wien men een koorkap had omgehangen, in het gezicht. Daarna
werden hem neus en ooren afgesneden en ten slotte de huid van zijn hoofd
gestroopt, ‘dat hij bij naer geen mensch en gheleeck’. Vincentius van Herck verdroeg
deze martelingen en beleedigingen als een lam, gelijk de geschiedbronnen
mededeelen. ‘Preekt nu eens, monnick’ riep een van zijn beulen hem toe. Hij
antwoordde: ‘Sal ick u preecken, die u niet en wilt beteren? Godt vergheve het u,
want ick vergheve het u geerne, maar nu bidde ick u, maeckt toch eens een eynde
van dese pyninghen.’ Een der soldaten heeft hem daarop uit medelijden
neergeschoten. Men bevond zich toen bij het huis ‘de Olifant’ niet ver van de
voormalige Minderbroederskerk (thans gereformeerde kerk). Toen Dom Vincentius
nog teekenen van leven gaf, sleurde men zijn lichaam naar het
minderbroedersklooster en hing het op ‘in den inganck van de poorte, daer men
nae de kercke gaet’. Zijn lijk werd nabij de Swartbroekpoort begraven, van waar het
gebeente ongeveer 3 jaren later door de zorg van Lindanus (dl. II, kol. 820, bisschop
van Roermond, plechtig naar de chartreuse is overgebracht.
De Historica Relatio van Havens (dl. VI, kol. 729) is de hoofdbron voor deze
gebeurtenissen. Dit werkje werd in 1608 zoowel te Keulen als te Gent gedrukt. In
1743 is een herdruk uitgegeven, die echter ook het jaartal 1608 draagt. Voorts is in
1649 door den kartuizer M. Uwens een eenigszins vermeerderde vertaling in het
Nederlandsch uitgegeven. Terwijl door Surius en Havens de sacrista (Vincentius
van H.) werd aangeduid als het slachtoffer der bovenvermelde spotprocessie, is er
echter een andere belangrijke bron, die meedeelt, dat de procurator van de
chartreuse (Willem Wellen, dl. VI, kol. 1310) dit lot heeft ondergaan. Niet lang na
het jaar 1572 is n.l. een geschrift gedrukt, waarvan de titel luidt: L'inudite et
Monstruose Crudelta usate da gli Heretici contra Li Ministri di Dio Nella espugnatione
della Citta di Ruremunda in Fiandria il di 23 di Juglio 1572 (In Rome per li heredi di
Antonio Blado Stampatori Camerali; Con licentia delli superiori). Op grond van deze
en andere argumenten heeft G. H e s s e O.F.M. betoogd, dat niet Vincentius van
H. doch de procurator Willem Wellen de dupe is geweest van de spotprocessie.
Daar echter de het best ingelichte schrijvers en tijdgenooten daarvoor den sacrista
noemen, is deze veronderstelling niet aannemelijk.
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Het gebeente van Dom Vincentius werd aanvankelijk met dat zijner medeslachtoffers
bewaard in de kerk der chartreuse, in wier gebouwen thans het seminarie van het
bisdom Roermond is gevestigd. Gedurende meer dan een eeuw hebben deze
relieken vervolgens gerust te Swalmen. totdat zij in 1902 op haar oude plaats zijn
teruggebracht. Sedert 1911 worden zij achter glas bewaard in den rechterzijwand
der kerk.
Zie: L. S u r i u s , Commentarius brevis rerum in orbe gestarum, ab anno salutis
M.D. usque in annum MDLXXIIII (Colon. 1579); A. H a v e n s i u s , Historica relatio
duodecim martyrum cartusianorum qui Ruremundae in Ducatu Geldriae agonem
suum feliciter compleverunt (Colon. 1608; Gand. 1608); H a v e n s i u s -U w e n s ,
Historie van twelf Martelaers der Carthuyser Ordre (Roermond 1649); G. H e s s e
O.F.M., De Martelaren van Roermond, een bronnenstudie in Limb. Jaarb. XVII
(1911); Publications de la Société Hist. et Archéol. dans le duché de Limbourg,
XXXIX (1903), 389 vlg.; J o s . H a b e t s , Gesch. bisd. Roermond I, 66 vlg, III, 714
vlg; K r o n e n b e r g , Neerlands Heiligen in later eeuwen I, 149 vlg.; Cartae Capituli
Generalis Ordinis Cartusiensis (Ms. Bibl. Publique de Grenoble, no. 614); De Nieuwe
Koerier van 15, 22, 25, 29 Juli en 5 Aug. 1922, artikelen bij de 350-jarige herdenking
van hun marteldood, door J.D.D. K e u l e r s , P.J.M. v a n G i l s , P. A l b e r s , A.F.
v a n B e u r d e n , W. G (o o s s e n s ), e.a.
Scholtens

[Herckenrath, Frans Hendrik Joseph]
HERCKENRATH (Frans Hendrik Joseph), geb. te Weert 24 Oct. 1747, overl. te
Well (Lb.) 9 Oct. 1819, zoon van G e r a r d u s J o a n n e s en van C a t h a r i n a
P e t r o n e l l a S c h o u l e n , kwam in den magistraat en bekleedde verschillende
administratieve betrekkingen. Hij was scholtis te Afferden 1785-1798, te Swolgen
1786- 1798, te Geysteren, Oostrum en Oirlo 1793-1798, te Well (Lb.) 1793 (1
Juli)-1795, tevens secretaris van Lottum 1783-1798. Hij woonde te Meerlo(Lb.) in
het scholtissenhuis, dat hij in 1797 verkocht aan den kapitein der hollandsche troepen
J e a n J a c q u e s E r n s t , geboortig uit Groningen, die toen te Venlo in garnizoen
lag; hij vestigde zich toen te Afferden en vervolgens te Well, waar hij in Januari 1805
een wolfabriek wilde oprichten. De onderprefect te Kleef stelde voorwaarden, maar
de oud-scholtis kon wegens financieele aangelegenheden geen besluit nemen. Hij
was gehuwd met M a r i a M a g d a l e n a W a l b u r g i s P e l m a n , geb. te Dahlen
in 1753, overl. te Well 20 April 1835.
Zie: M.J. J a n s s e n en J a n V e r z i j l , Genealogie Herckenrath; Publ. de la soc.
hist. et arch. dans le duché de Limb urg (1896-97), 71; Maasgouw (1895), 96, 1908),
87 (1923), 23.
Verzijl

[Herckenrath, Petrus Jacobus]
HERCKENRATH (Petrus Jacobus), geb. te Horst 22 Juli 1739, overl. te Venlo 6
Juni 1805, zoon van G e r a r d u s J o a n n e s (medicinae doctor te Horst 1738-1741,
1747-1758 en te Weert 1741-1747, overl. te Horst 15 Mei 1758) en van C a t h a r i n a
P e t r o n e l l a S c h o u t e n , was medicinae doctor en licentiaat in de cechten te
Venlo 1766-1805, werd 7 Maart 1798 tot president der municipaliteit van het kanton
gekozen, geïnstalleerd 12 Maart, wat hij bleef tot 6 Juni 1799. Hij was 23 Mei 1766
te Horst gehuwd met M a r i a A d r i a n a T h e r e s i a van E t t e n (geb. te Horst
22 Aug. 1739, overl. te Venlo 27 Mei 1795, dochter van A r n o l d , secretaris van
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Horst en van A n n a M a r i a v a n D o u v e r e n ) en hertrouwde te Venlo 5 Febr.
1797
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J o h a n n a C o n s t a n t i a X a v e r i a d e R e q u i l é (geb. te Zutphen 3 Dec.
1740, overl. te Venlo 13 April 1817, dochter van J a n R e n i e r , kapitein in het
regiment van generaal baron van Pallant en van J o h a n n a P e t r o n e l l a d e
B e n n e ). Zijn zoon G e r a r d u s A r n o l d u s J a c o b u s (geb. te Venlo 13 Maart
1767, overl. te Monster (Z.H.) 9 Dec. 1809) was medicinae doctor, baljuw van
Monster en Monsterambacht, huwde te Amsterdam 25 Nov. 1789 met A l i d a
M i l i u s (geb. te Amsterdam 25 April 1761, overl. te Monster (Z.H.) 23 Dec. 1844,
dochter van J a n M i l i u s en C o r n e l i a G u n s t ). Diens zoon L o u i s
J o h a n n e s (geb. te Poeldijk 19 Mei 1792), overl. te Beverwijk 28 Sept. 1876, was
regent van het R.-K. Oude Armenkantoor 1844-1870 en lid van het zedelijk lichaam
Charitas 1852-1868 te Amsterdam, was aldaar 16 Aug. 1827 gehuwd met
S u s a n n a C a t h a r i n a B e r d i n a J o s e p h a v a n E r v e n - D o r e n s (geb.
te Amsterdam 11 Nov. 1808, overl. te Beverwijk 20 Dec. 1894, dochter van W a l t e r
v a n E r v e n uit Tilburg en van M a r i a S u s a n n a D o r e n s uit Amsterdam).
Zie: M.J. J a n s s e n e n J a n V e r z i j l , Genealogie Herckenrath; H.
U y t t e n b r o e c k , Het dagboek of de chron ek door pastoor J.C. van Postel, 92,
117, 163-171, 177, 185; Maasgouw (1923). 52.
Verzijl

[Herckensteyn, Nicolaus]
HERCKENSTEYN (Nicolaus), A r c k e n s t e i n , E r k e n s t i j n , of
S t e r c k e n s t e y n , meester in de vrije kunsten, physicus, geneeskundige en raad
van Philips den Schoone, werd 1484/85 ingesteld in de vicarij van O.L. Vrouw in
het nonnenklooster te Emelisse (Zeeld.). Hij behield deze vicarij tot zijn dood 1505
of 1506. 1497/98 verkreeg Meester Nic. de Arckensteyn het pastoraat van Mariakerke
op Walcheren. 20 Juni 1500 nam Nicolaus de Sterchensteyn, raad en geneesheer
van Philips, bezit van de 7e kanunnikdij te Lier, waarvan hij 1504 afstand deed. De
kapelanij aan het altaar van Sint Laurentius in het hospitaal van O.L. Vr. to Emelisse
werd 1514, open door den dood van Nicolaus van Arckenstyn, vergeven;
waarschijnlijk was zij eenigen tijd onbegeven gebleven.
Mogelijk is, dat meester Nicolaus zijn naam ontleent aan het slot Herkensteyn bij
Brijdorpe op Schouwen. Dit slot wordt in oude Ieenboeke ook Arckensteyn gespeld.
1568 was een Petronella van Herckensteyn of Arckensteyn gehuwd met Corn. van
Couwenburg, burgemeester van Brouwershaven.
Zie: Analectes hist. eccl. Belg. XVII (1881), 409; G r i j p i n k , Register op de
parochien (Amst. 1914), Walcheren 29, 30, 55; Zelandia illustrata II, 239.
Fruytier

[Herema, Hermanus Dominicus van]
HEREMA (Hermanus Dominicus v a n ), vrijheer van Holwinde (bij Appingedam),
geb. te Groningen in 1695, overl. te Keulen in 1755, zoon van L u d o l p h H a r m
en van W a l b u r g i s v a n G o l t s t e i n , deed denkelijk zijn studiën aan de
universiteit te Keulen, was kanunnik van St. Severinus en proost der keulsche
stichtskerk van St. Cunibert 1720-1755. Zijn fraai geschilderd portret bevindt zich
op de pastorie te Wanssum (Limburg).
Zie: M.J. J a n s s e n , Een portret van den Keulschen Proost Hermanus Dominicus
van Herema, vrijheer van Holwinde in Maasgouw (1902), 85 met afb.
Verzijl
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[Hering, Johan Hendrik]
HERING (Johan Hendrik), geb. te Rotterdam 11 Dec. 1731, gest. te Amsterdam in
of kort na 1790. Hij heeft zich met verschillende soort arbeid bezig gehouden,
waarvan hij de resultaten in verschillende boeken publiceerde Bespiegeling over
Neer-
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lands watersnood den 14 en 15 Nov. 1775 en 22 Nov. 1776 (Amsterdam 1776, 2
o
o
dln. 8 ); Tegenwoordige staat en beschrijving van Curaçao (Amsterdam 1779, 8 )
Aanhangsel tot de Vaderlandsche Historie van Jan Wagenaar, inhoudende de
levensschetsen der Vaderlandsche Staatsmannen, Land- en Zeehelden (Amsterdam
1780, I, 1; niet verder verschenen; het deel bevat biographieën van Maarten van
Rossum; Erasmus, René van Châlons, Aert van der Goes en Joost Buyck, dus allen
o
uit de periode van Karel V); Tafereel van harde winters (Amsterdam 1784, 8 );
Tooneel der staatsyeschiedenissen des vaderlands beginnende met 1555
o
(Amsterdam 1789, 4 dln. 8 ), een vaderlandsche geschiedenis van den afstand van
Karel V tot de tweede helft der achttiende eeuw; Het jutchend Amsterdam of Verhaal
der bijzonderheden bij gelegenheid van het bezoek der erfstadhouderlijke familie
o
in October 1790 (Amsterdam 1790, 8 , een navolging van W a g e n a a r s bekend
boek over het bezoek van 1767). Hering schijnt geruimen tijd in Amsterdam te
hebben gewoond en daar ook te zijn gestorven. Van zijn levensomstandigheden is
verder niets bekend: een gestudeerd man was hij in ieder geval niet en evenmin
boekverkooper.
Zijn portret is gegraveerd door Th. Koning.
Zie: d e W i n d , Bibliotheek der Nederlandsche geschiedschrijvers, Aanhangsel
26; v a n K a m p e n , Gesch. der Ned. letterkunde II, 535; Navorscher IV, 351.
Brugmans

[Hermansz., Claes]
HERMANSZ. (Claes), geb. te Fécamp in Normandië, terechtgesteld te Amsterdam
in Aug. 1572.
Hij was van beroep schipper en was in 1570 met een schip naar Brazilië gezeild.
Op 1 Nov. 1571 was hij van daar weer scheep gegaan om naar la Rochelle terug
te keeren. Daar ontmoette hij Gelein Bouwensz., uit Middelburg, kapitein der
Watergeuzen, met zijn schip ‘de Fortune’. Deze had geldgebrek en kreeg van Claes
Hermansz. 200 £ tournoois ter leen voor uitrustingskosten aan zijn schip. De
Watergeus beloofde het geld spoedig te zullen terugbetalen. Samen zeilden zij nu
naar de engelsche kust, en op zee ontmoetten zij een anderen Watergeus, Eloy
van Rudam, met zijn schip. Claes Hermansz. moest bij deze aan boord gaan en
werd daar gevangen gehouden, misschien om te voorkomen, dat hij iets van de
plannen der Watergeuzen zou verraden. Zij zeilden langs de engelsche kust tot
Dover, waar men in Maart 1572 aankwam. Einde Maart 1572 ging hij gedwongen
met de Geuzenvloot onder zeil naar de hollandsche kust en was 1 April 1572 bij de
inneming van den Briel. Nadat hij ongeveer drie weken in deze stad geweest was
reisde hij met een koopman naar Dordrecht, kwam later in het vendel van Eloy van
Rudam en werd kort daarna bij Diemen gevangen genomen. Op 12 Aug. 1572 werd
hij in Amsterdam verhoord en later gevonnist.
Zie over hem: Archief vart Amsterdam, Confessiënboek 1572-1578, fol. 16; Konsten Letterbode (1840) II, 183-184; v a n V l o t e n , Nederl. Volksopstand (1858) I,
200.
Vogels

[Herre, Dominicus de]
HERRE (Dominicus d e ), predikheer, geb. te Brussel, overleed als jubilaris 11 Mei
1687, oud 80 jaar, in het Sint-Paulusklooster te Antwerpen. Hij was nog slechts 17
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jaar oud, toen hij in het klooster trad. Pater de Herre was een zeer werkzaam man.
Tweemaal werd hij benoemd tot subprior van zijn klooster te Antwerpen, dat hij ook
als prior bestuurde. Als missionaris was hij werkzaam in Alkmaar, 1645, en ook te
Rijssel als biechtvader voor de Vlamingen. Hij keerde naar Antwerpen weer. Aldaar
maakte hij zich verdienstelijk als geestelijke bestuurder der nonnen zijner orde,
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der Franciskanessen van het klooster Luythagen, en als socius van Mgr. M.A.
Capello, dominikaan en bisschop van Antwerpen. Hij was ook definitor en vicaris
van de provincie zijner orde. Hij vertaalde en gaf uit: Het heyligh Jaer van de PredicHeeren Orden, dat is, voor elcken dagh van het Jaer een kort verhael van eenen
heilighen of salighen van de orden van den H. Dominicus, die op dien, dagh
gestorven is. Mitsgader een meditatie en Aenmerckinghe op hun principaele
deugden. Uyt de fransche tael, en in Vranckryck gheapprobeert, in de Nederduytsche
overgheset (Antw. J. Mesens, 1675; 2e uitg. Gent 1697).
Zie: Graf- en gedenkschr. v. Antw. V, 129, 253; d e J o n g h e , Belg. Dominicanum,
253; Q u e t i f e t E c h a r d , Scriptores Ord. Praed. II, 711; P a q u o t , Mémoires
litt. I, 320; Bijdr. bisd. Haarlem XII (1897), 200.
Fruytier

[Herre, Hans de]
HERRE (Hans d e ), geb. te Brussel, overl. te Dambrugge bij Antwerpen 12 Jan.
1571.
Hij woonde te Brussel, waar hij waard in eeu herberg was ‘In de vier Emmers’ en
wordt vermeld als ‘Jehan de Here, hoste des Quatre Seaulx’. Tijdens de
godsdienst-troebelen in 1566 was hij de Hervorming toegedaan en moest daarom
bij de komst van Alva uit het land vluchten. Hij kwam later waarschijnlijk in het land
van Kleef in kennis met Herman de Ruyter en was een der drie Geuzen, die in den
avond van 9 December 1570 met Herman de Ruyter het slot Loevestein verrasten.
Nadat de Spanjaarden op 19 Dec. het kasteel heroverd hadden werd Hans de Herre
met een aantal makkers gevangen genomen en naar Antwerpen gevoerd. Bij vonnis
van 12 Jan. 1571 werden zij ter dood veroordeeld en denzelfden dag werd hij te
Dambrugge geradbraakt.
Zie: A c q u o y , Herman de Ruyter, 77; v a n S c h e l v e n , Verklikkers rapporten
over Antwerpen in het laatste kwartaal van 1566 in Bijdr. Hist. Genootsch. 1929,
282, 287; Papieren van prof. A c q u o y in de Univ. Bibl. te Leiden; en vooral de
afschriften van stukken over Loevestein in 1570 door ondergeteekende verzameld,
en berustende in de Bibl. van het Hist. Genootschap te Utrecht.
Vogels

[Hertum, Henricus Walterus Jacobus van]
HERTUM (Henricus Walterus Jacobus v a n ), zoon van Jacobus v. H. (dl. I, kol.
1090) en J o h a n n a M a r i a C e e l e n , geb. 17 Mrt. 1736 te Zierikzee, waar zijn
vader veearts was. Deze werd 1839 overgeplaatst als eerste provinciale veearts
naar Middelburg. Als lid van het R.K. kerkbestuur had deze aldaar een ruim aandeel
in het bouwen der St. Pieterskerk in de Noordstraat, 1946, welke de onooglijke R.-K.
kerk op den Blauwdijk verving. Hij deed Henricus, een zijner acht kinderen, de lagere
studiën beginnen op het seminarie Hageveld. Niettegenstaande den vroegen dood
van den vader (1849) voltooide Henricus van Hertum de studiën op het groot
seminarie en werd 15 Aug. 1860 priester gewijd. Daarna werkte hij als kapelaan te
Goes 1860-61, te Leiden O.L.V.-Hemelvaart 1861-64, te Rotterdam St. Laurentius
1864-65, te Amsterdam 1865-66. Hij bestuurde aldaar als rector het St.
Jacobsgesticht 1866-73, waarna hij pastoor werd te Monnikendaam 1873-82. In dit
laatste jaar werd hij overgeplaatst naar de parochie in 't Veld, N.H. Hier was hij
werkzaam tot 1891, wianuier hij als pastoor naar Bodegraven verhuisde. Deze
parochie nam hij waar tot zijn dood, 24 Nov. 1899. Tijdens zijn rectoraat te
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Amsterdam besteedde hij zijn vrijerr tijd aan de bewerking en uitgave der volgende
boeken; Leerredenen op alle Zondagen en Feestdagen van het kerkelijk jaar het
Hoogduitsch van J.E. Z o l l n e r (den Bosch 1865-67) 6 dln; Leerrede-
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nen over de pligten van Staat naar het Hoogduitsch van J.E. Z o l l n e r (den Bosch
1872) 2 dln.; Levens der Heiligen voor alle dagen des jaars (den Bosch 1873) 4 dln.
met 365 houtgravuren. De Katholiek (1873) deel 64, 262-64 prijst dit werk met veel
waardeering. In dat tijdschrift gaf van Hertum verschillende opstellen uit o.a. De
sekte der spiritisten in dl. 76 (1879) en 77 (1880) Spiritislische godsdienstzin in
Nederland in dl. 78 (1880); Leo XIII als vredestichter tusschen vorsten en volkeren
in dl. 93 (1888) enz.
Zie: N a g t g l a s , Levensberichten van Zeeuwen I, 375; De Godsdienstvriend
LXXXV, 175, XCIV 59, XCVII, 48; F r e d e r i k s e n v.d. B r a n d e n , Biogr.
woordenb. van Noord- en Zuidnederl. letterkundigen 775; Biidragen bisdom Haarlem
XLVI, 397, 398.
Fruytier

[Heshuysen, Jan]
HESHUYSEN (Jan), zoon van A d o l f (1657-1702) en van H e l e n a
L e y e n d e c k e r (1675-1749), beiden van Naarden, geb. aldaar 20 April 1699,
overl. te Haarlem 14 Maart 1755. Hij vestigde zichte Haarlem, waar hij hliet
poorterrecht verkreeg, in 1734 tol schepen, in 38 tot raad en in 1748 tot burgemeester
gekozen werd.
Op 23 Maart 1732 huwde hij met P e t r o n e l l a M a r i a v a n S t y r u m , geb.
te Haarlem 1705, aldaar overl. 1744. Hun dochter M a r i a C h r i s t i n a (1737-1810)
huwdein1762teHaarlemmetH e n d r i k S a m u e l W i c k e v o o r t C r o m m e l i n ,
geb. te de Bildt 10 Febr. 1734, overl. te Haarlem 1796.
Het geslacht Heshuysen vertoont een zeer zelden voorkomende figuur in zijn
wapen: twee oogen. Het familiewapen der Deyman's vertoont er drie. Deze twee
zijn in ons land de eenige, waarin deze figuur voorkomt.
Zie: Alg. Ned. Fam.blad 1883-84.
Bartelds

[Hespel, Jan van den]
HESPEL (Jan v a n d e n ), ged. te Dordrecht 31 Jan. 1714, begr. aldaar 17 Jan.
1781, was de zoon van F l o r i s v.d. H. en A n n a v a n B r e d a . Hij werd chirurgijn
en was o.a. in 1755 deken van zijn gilde. In dat jaar nam hij zitting in het door de
stedelijke regeering ingestelde collegium medicum, bestaande uit doctoren,
chirurgijns en apothekers. Sedert 1774 was hij stadschirurgijn en maakte als zoodanig
veel naam. Hij was 7 Juni 1737 gehuwd met J o h a n n a C o r n e l i a M u l l e r uit
's Gravenhage.
van Dalen

[Hesseling, Pieter Andriesz]
HESSELING (Pieter Andriesz), meestentijds eenvoudig P i e t e r A n d r i e s z
genoemd, geb. te Rotterdam omstreeks 1587, overleden te Amsterdam omstreeks
1644 op 57-jarigen leeftijd, voorganger bij de waterlandsche Doopsgezinden te
Amsterdam. Aanvankelijk kleermaker van beroep en blijkbaar van eenvoudige
niet-doopsgezinde ouders, werd hij door Hans de Ries opgemerkt en liet hij zich in
het geheim doopen; van de Ries moet hij ook onderricht in het Latijn gehad hebben.
Wonende in de Rijp, ondertroulwde hij te Amsterdam 31 Jan. 1613 ‘out omtrent 24
jaren, geen ouders hebbende’ met A d r i a a n t j e W i l l e m s d r ., die omstreeks
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1586 te Nijkerk geboren, zich in Jan. 1612 te Amsterdam bij de waterlandsche
gemeente had laten doopen (‘Ariaentie Willems jonge dochter bekent bij Anne Jans
Claes Outgersis vrouv’; Claes Outgersz was een zeer rijk koopman, wonend op de
Waal te Amsterdam); zij was een oudere zuster van den schatrijken graanhandelaar
Joost Willemsz Nieukerck (zie art.), den zwager van Vondel en van Hester Willemsdr.
(eerst gehuwd met Reyer Claesz Anslo, daarna met Jan Rodenburgh, beiden
aanzienlijke kooplieden). Reeds vóór zijn huwelijk, en wel op 8 Nov. 1612 hadden
de dienaren der Waterlanders beslo-
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ten Pieter Andriesz te verzoeken zich metterwoon te Amsterdam te vestigen, aan
welk verzoek deze blijkbaar in den loop van 1613 voldeed. Al spoedig (1613-14)
werd hij tot leeraar benoemd en als zoodanig 5 Febr. 1617 in den vollen dienst door
Hans de Ries en Reinier Wybrandtsz bevestigd, nadat een en ander aanvankelijk
was uitgesteld tot ‘dat sijn vrouwe, die in de craem was gebetert was’ (1 Dec. 1616).
In laatsgenoemd jaar had hij met zijn ambtgenooten Reinier Wybrandtsz en Nittert
Obbesz een geschrift opgesteld, getiteld Vreede-schrift of eene Christelijke
Vermaaning en Andwoord, 't welk van de Vereenigde Gemeente binnen Amsterdam
geschreeven en aan Eenigen, die zonder genoegzaame oorzaake van de Gemeente
ajgeweeken (zijn) en eene bijzondere vergaderinge aangesteld hebben, overgeleverd
is enz. (Amst. 1616), hetwelk gericht was tegen de zg.Afgedeelden, diezich in 1613
onder Leenaart Clock (dl. VI, kol. 307) van de waterlandsche gemeente hadden
afgescheiden. Nader verklaarden zich genoemde leeraren omtrent hun standpunt
in een tweede geschrift Noodwendige Verklaaringe etc. (Amst. 1616). Pieter Andriesz
trad vooral op den voorgrond bij de kwestie met den leeraar Nittert Obbesz (zie art),
die in het geloof een afwijkend standpunt innam tegenover zijn amnbtgenooten.
Nadat Nittert Obbesz reeds in 1624 een predicatie van Pieter Andriesz aan critiek
had onderworpen en op een vergadering van 28 Nov. 1625 een andere predicatie
van Pieter Andriesz voor ‘sotte grollen’ had uitgemaakt, werd hem vooral door
toedoen van laatstgenoemde op 21 Dec. 1625 het avondmaal ontzegd, waarop Jan
Theunisz (zie art.), de medestander van Nittert Obbesz. den kerkdienst, waarbij
Pieter Andriesz voorging, op ergerlijke wijze verstoorde. In verband met deze kwestie
schreef Pieter Andriesz met zijn medeleeraren Reinier Wybrandtsz en Cornelis
Claesz Anslo Apologia ofte verantwoordinghe.... tot onderrechtinghe van alle oprechte
Broeders en Zusters sijnde in deselve Gemeente, diemen oock Waterlanders noemt
(Hoorn 1626). De strijd liep voor het oog der wereld af met het teekenen door Nittert
Obbesz op 8 Sept. 1626 van 13 vredes-artikelen. Omstreeks dezen tijd moet Pieter
Andriesz gewikkeld zijn geweest in de kwestie van inbeslagneming van een partij
was en werd hij in verband hiermede tot een boete van ongeveer 800 gulden
veroordeeld. Zijn in 1626 opgevat voornemen om zich metterwoon te Danzig te
vestigen, bracht hij echter niet ten uitvoer. In 1628 hield hij te Uitgeest een dispuut
met Ds. Abdias Widmarius aldaar, waarbij ook zijn vrouw aanwezig was. In het
verslag daarvan, dat Widmarius met groote nauwkeurigheid, doch niet ten voordeele
van zijn tegenstander heeft geboekstaafd, noemt hij dezen laatste ‘Pieter Andries
(coopman) bisschop der Mennisten van Amsterdam’.
Pieter Andriesz woonde als lakenkooper te Amsterdam op den Nieuwendijk. Uit
zijn huwelijk met Ariaantje Willemsdr werden drie kinderen geboren: 1) A n d r i e s
P i e t e r s z H e s s e l i n g , geb. te Amsterdam in 1615, Doopsgezind gedoopt ald.
17 Dec. 1634, overl. vóór 12 Dec. 1654. trouwde ald. 1639 (ondertr. 14 April)
M a r i t t i e H e n d r i k s d r . v a n D i j k . Hem werd in Dec. 1645 het avondmaal
ontzegd, ‘omdat hij hem boven vele goede vermaningen dagelijcks in den dronck
verloopt’; 2) P i e t e r t j e P i e t e r s d r . H e s s e l i n g , geb. te Amsterdam 1616,
ged. ald. 17 Dec. 1634, trouwde ald. 1638 (ondertr. 28 Jan.) den koopmansknecht
J o o s t J a n s z P e l w i j c k . Zij werden in 1647 voor de dienaren hunner gemeente
ontboden, omdat hij ‘gefaeljeert’ was en ‘hem verliep in de herbergen’ en zij ‘haer
ook
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grootelijk in den dranck verliep’; 3) W i l l e m H e s s e l i n g , geb. te Amsterdam
1618, huwde ald. in 1645 met W a i j n t i e H e i j k e s en liet zich op 12 Jan 1653
als jur. stud. te Leiden inschrijven.
Het portret van Pieter Andriesz vindt men o.a. bij S c h i j n - M a a t s c h o e n , met
bijschrift van Adr. Spinniker, gegraveerd door J. Folkema; er bestaat ook een
gegraveerd portret door Chr. v.d. Passe (1).
Zie: S c h i j n - M a a t s c h o e n , Geschiedenis der Mennoniten III (1745), 80 e.v.;
Memoriaal van Reinier Wybrandtsz en zg. Banboek (in Doopsgezind Archief te
Amsterdam); v a n D o u w e n , Socinianen en Doopsgezinden, 147 e.v.;
Doopsgezinde Bijdrlagen, 47e deel (1907), 55 e.v.; B l a u p o t t e n C a t e , Gesch.
der Doopsgezinden in Holland enz. I, 273; Huwelijks-inteekenregister van de Pui in
het Gem. Archief van Amsterdam; (J a n T h e u n i s z ), Teghenlooper Ontumoetende
Den Meester van den voorlooper (1626); dez., Een vraghe van Nitter Obbesz (1627);
K n u t t e l no. 3711; N.W. P o s t h u m u s , De nationale organisatie der lakenkroopers
(1927), 249, 289; W i j n m a n , Jan Theunisz in het Jaarboek Amstelodamum 1928,
78 e.v.
Wijnman

[Heteren, Karel Henricus van]
HETEREN (Karel Henricus v a n ), benedictijn, geb. te Hulst 16 Juli 1657, zooals
blijkt uit de registers van den burgerlijken stand. Onjuist is dus de bewering, dat hij
toevallig te Parijs geboren is. Hij overleed te Rome 28 Maart 1906. Zijn ouders
A l o y s v. H. en C o l e t a R e g i n a L a l e m a n t , beiden in de zuidelijke
Nederlanden geboren ten tijde van Koning Willem I, hadden als eenvoudige burgers
te Hulst een aanzienlijk fortuin verworven door hun brouwerij. Zij zonden hun zoon
naar het college der paters Jezuïeten te Amiens en 1870 wegens den oorlog naar
Katwijk. 1875-76 studeerde hij filosofie aan de universiteit te Leuven en
vervolgensrechten te Amsterdam. Hij was reeds tot doctorandus bevorderd, toen
hij Nov. 1882 het voorbeeld volgde van een zijner vrienden en benediktijn werd in
Maredsous (prov. Namen). Deze abdij. een tiental jaren te voren gesticht, behoorde
tot de jonge benediktijner congregatie van Beuron, Hohenzollern.
Van Heteren, die den kloosternaam ontving van Dom W i l l e b r o r d , legde 22
Mei 1884 de kloostergeloften af in Maredsous. Daarna studeerde hij theologie in
de abdij Seckau in Stiermarken en werd 10 Aug. 1886 priester gewijd. Hij keerde
naar Maredsous terug en was daar werkzaam als professor aan de school der abdij,
terwijl hij ijverig navorschingen instelde over de kloostergeschiedenis zijner orde in
Nederland, bijzonder over de abdijen Egmond en Aduard O. Cist.
Toen eenige jaren later de abdij Maredsous besloot pogingen aan te wenden om
met de enkele nog in leven zijnde Benedictijnen in Brazilië de Braziliaansche
congregatie te herstellen, was Dom Willebrord een der eersten, die de zee overstak
om daar zijn beste krachten te wijden aan zijn orde. 1897 werd hij. slechts sedert
korten tijd in Europa weergekeerd, door den abt Hildebrand de Hemptinne naar
Rome geroepen, om als cellier of procurator werkzaam te zijn in het grieksch college.
Het herstel van de abdij Egmond bleef steeds zijn levensideaal.
Te Rome zette hij zijn historische studie voort. Hij schreef verschillende artikelen
over zijn orde en over Egmond in de Revue Bénédictine, in Bijdragen van Haarlem,
Dietsche Warande en Jaarboekje van Alberdingk Thijm. Hij bewees ook velen
vreemdelingen goede diensten. De welwillende, vriendelijke Dom Willebrord stond
gaarna iedereen te
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woord, waarbij hem zijn talenkennis (hij sprak vloeiend Duitsch, Fransch, Italiaansch
en Portugeesch) goed te pas kwam. Vooral voor zijn landgenooten, zonder
onderscheid van godsdienst, was hij onvermoeid in de weer. Hij was dan ook de
ziel der hollandsche kolonie te Rome. Een longontsteking maakte, na een ziekbed
van enkele dagen, een einde aan zijn leven. Zijn lijkstoet werd gevolgd door een
ontelbare menigte. Zoowel de hooge geestelijke als de diplomatieke wereld was in
groot aantal vertegenwoordigd. Zijn uitvaart werd gehouden in de kerk van het
college volgens den griekschen ritus.
Portretten van hem bevinden zich te Maredsous en bij zijn familie; een afbeelding
van zijn geschilderd portret door Ant. van Welie komt voor in het werk van H e n s e n .
Zie: Rivista storica benedettina (1906), 289-291; Messager de St. Benoit VIII
(1906), 87-88; Bulletin de St. Martin et Benoit XIV (1906), 249-50; Studien und
Mittheil. aus dem Cist. und Bened. Orden XXVII (1906), 567; B.J.M. d e B o n t , De
regale abdij van Egmond (Amst. 1905) blz. iv-v en vlg.; H e n s e n - S t u y t , De abdij
van St. Adelbert te Egmond (Amst. 1929) 58-69.
Fruytier

[Heulen, Jacobus van]
HEULEN (Jacobus v a n ), geb. te Grave 1734, overl. te Dordrecht 8 Nov. 1799,
zoon van B a r t e l v. H., moeder onbekend. Hij vestigde zich in 1762 te Dordrecht
en trouwde er 20 Mei 1764 met G e e r t r u y v a n H o u w e l i n g e n T e u n i s d r .
van Giesendam. In 1769 verwierf hij zijn testimonium als chirurgijn en werd in 1781
aangesteld als stadschirurgijn, in welke functie hij een zekere vermaardheid verwierf.
van Dalen

[Heurn, Johan Hendrik van]
HEURN (Johan Hendrik v a n ), zoon van J a n v. H. en A n t o n i a E m i l i a
W o l f s e n , geb. in den Bosch 13 Aug. 1716, gest. aldaar in 1779. Hij was schepen
en raad der stad en griffier der leen- en tolkamer en hield zich veelvuldig bezig met
het onderzoek naar de geschiedenis der stad. Als resultaat daarvan is verschenen:
Historie der stad en meyerij van 's Hertogenbosch alsmede van de voornaamstce
o

daden der hertogen van Brabant (Utrecht 1776-1778, 4 dln. 8 ), een werk, dat voor
de geschiedenis van den Bosch en de Meyerij nog altijd groote waarde heeft. Van
Heurn had aan zijn groot werk nog een plaatsbeschrijving willen toevoegen, maar
is daarmede niet gereed gekomen; het handschrift daarvan in twee deelen berustte
in de negentiende eeuw nog onder zijn rechtverkrijgenden. Dat hij zich nog met
andere onderzoekingen bezig hield dan historische, blijkt wel uit zijn werk: Vertoog
over het nuttige om heide tot bouw- en weiland te maken in de Meyerij (den Bosch
o
1776, 8 ), dat bewijst, dat en hoe hij de ontginning der heidevelden van de Meyerij
ter hand wilde nemen. Van Heurn was gehuwd met A n n a R o e m e r
Zie: d e W i n d , Bibliotheek der Ned. geschiedschrijvers. Aanhangsel, 21 vlg.;
Heraldische Bibliotheek 1872, 337, 1873, 49, 146; Navorscher 1891, 361; N i j h o f f ,
Bibliographie van Ned. plaatsbeschrïjvingen, in voce.
Brugmans

[Heusch, Abraham de]
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HEUSCH (Abraham d e ) werd in de eerste helft der 17e eeuw te Utrecht geboren
en was volgens Houbraken een leerling van den schilder C h r i s t i a a n S t r i e p .
Hij trouwde evenwel 16 Juli 1658 te Dordrecht, als coopman, wonende tot
Amsterdam, met M a r i a v a n d e r W e r f f , met wie hij in Dec. 1658 te Amsterdam
ging wonen. Hij was liefhebber-teekenaar van kapellen, hagedissen, slangen en
insecten. Na den dood zijner vrouw nam hij dienst op 's lands vloot als luitenant,
later als kapitein van een brander. In 1680,
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26 Mei, hertrouwde hij te Dordrecht met A n n a v a n G e v e n h u y s e n , wed. van
J o h a n n e s v a n d e r P i j p e n , en verhuisde 30 Mei 1687 naar Gorinchem.
H e n d r i c k d e H e u s c h , die toen naar Middelburg vertrok, was waarschijnlijk
een zoon uit zijn eerste huwelijk. Een andere zoon was waarschijnlijk J a c o b d e
H e u s c h , terwijl W i l l e m d e H e u s c h een broeder was.
Volgens Houbraken werd Abraham de Heusch burgemeester van Leerdam, waar
hij overleed.
Zie: H o u b r a k e n III, 309; W e y e r m a n , 139; I m m e r z e e l , II, 36; aant. archief
Dordrecht.
van Dalen

[Heusch, Johannes Ludovicus Theodorus Antonius Liboire baron
van Scherpenzeel]
HEUSCH (Johannes Ludovicus Theodorus Antonius Liboire baron v a n
S c h e r p e n z e e l ), geb. te Oosterholt (gemeente Valburg) 15 Nov. 1799, overl. te
Vlodrop 14 Febr. 1872, was de zoon van J e a n L o u i s C h a r l e s baron d e
H e u s c h en I d a F r a n c i s c a M a r i a C a t h a r i n a B a r b a r a v a n
S c h e r p e n z e e l . Hij werd opgeleid voor den landbouw en vestigde zich op het
kasteel Baarloo onder Maasbree.
Hij was sedert 1839 zeer ontevreden, dat oostelijk Limburg bij Nederland bleef,
en was vijandig aan het nederlandsche bestuur, vooral omdat het in dien tijd, tot
1848, veel minder vrijzinnig dan het belgische was. Hij verzette zich in Maart 1844
in een open brief heftig tegen de plannen der vrijwillige leening van minister van
Hall (dl. VII, kol. 517). Hij meende in 1848, dat de beste wijze om Limburg belgisch
te maken, was, dat het eerst een afzonderlijke staat als Luxemburg werd, en dit
zou, meende hij, nu het in Duitschland overal gistte, mogelijk zijn als Limburg, dat
(uitgezonderd Maastricht en Venlo) deel van den duitschen bond uitmaakte, te
Frankfort aan den Main vertegenwoordigd was.
Heusch plaatste een programma in het Journal du Limbourg van 4 April 1848,
waarin hij destelling uitsprak, dat Limburg niet tegelijk nederlandsch en duitsch kon
zijn en dat het dus duitsch moest worden, vooral ook omdat het, als het nederlandsch
bleef, nimmer zou kunnen profiteeren van de handelsvoordeelen van Nederland;
eindelijk, dat het onrechtvaardig was, dat Limburg mede betaalde aan de rente der
groote nederlandsche staatsschuld.
Hij ondervond veel sympathie in gehéél Limburg, vooral in dat deel, hetwelk
vroeger duitsch geweest was, als Sittard, Heerlen en omstreken.
Het lid der Tweede Kamer Beerenbroek (dl. II, kol. 113) werd 28 April 1848 tot
hertogelijk limburgsch commissaris van Nederland voor de duitsche bondszaken
benoemd en de voorloopige duitsche regeering verdeelde Limburg in twee districten,
Roermond en Valkenburg, die elk een lid naar het duitsche parlement zouden
afvaardigen. Natuurlijk stemden Maastricht en Venlo niet mede. De verkiezingen
geschiedden met algemeen stemrecht en met een trap. Op 16 Mei 1848 werd
Heusch in beide districten gekozen. Hij opteerde voor Roermond. Op 27 d.a.v. werd
Alexander Schoenmaeckers te Valkenburg in zijn plaats gekozen. Het parlement
vergaderde te Frankfort en zij namen in het begin van Juni zitting.
Zij stelden daar voor, dat het parlement zou verklaren, dat Limburg duitsch en
niet nederlandsch was. Dienovereenkomstig werd 19 Juli besloten, alleen wilde
men zich niet over de verdeeling der staatsschuld tusschen Nederland en Duitschland
uitlaten. De minister van Buitenlandsche Zaken, Lightenvelt, vertrok naar Maastricht
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om met den gouverneur van Meeuwen maatregelen tot het tegengaan der agitatie,
die ook te Maastricht aanhangers had onder de leiding van den advocaat
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van Wintershoven, te treffen. Zij hebben op 31 Juli met Heusch onderhandeld op
het aan den Koning behoorend kasteel Vaeshartelt bij Maastricht.
Onderwijl liet de Koning te Frankfort ernstig tegen de pogingen tot scheiding
protesteeren. Daar niet alleen Oostenrijk en Pruisen, die in het parlement
vertegenwoordigd waren, maar ook de drie andere groote mogendheden het verdrag
van 1839, waarbij de tweeledige toestand ontstaan was, gesanctionneerd hadden,
was men in het parlement bevreesd voor hun inmenging; daarmede liet 's Konings
gezant von Scherff niet na, te dreigen. Op 20 Oct. 1848 interpelleerde het
parlementslid Höfkes over de in Nederland tot stand gekomen grondwet, waarin
Limburg als nederlandsche provincie genoemd werd. De minister van Buitenlandsche
Zaken, von Schmerling, antwoordde 6 Nov., dat hij het besluit van het parlement
van 19 Juli tweemaal aan de nederlandsche regeering had medegedeeld, maar dat
hij geen antwoord ontvangen had. Heusch stelde 24 Nov. voor om dat besluit voor
1 Mei 1849 uit te voeren. Von Schmerling antwoordde, dat Nederland thans even
liberaal als Duitschland was en dat het niet aanging, met dat land oorlog te voeren.
Intusschen hadden in Nederland en dus ook in Limburg de verkiezingen ingevolge
de herziene grondwet plaats. Heusch werd 30 Nov. 1848 te Heerlen en bij
herstemming ook 11 Dec. d.a.v. te Sittard tot lid der Tweede Kamer gekozen. Hij
nam de benoeming voor Sittard aan, maar nam met het oog op zijn lidmaatschap
van het frankfortsche parlement geen zitting.
Daar 1 Mei 1849 voorbijgegaan was zonder dat er in deze door de regeering of
het parlement iets gedaan was, namen Heusch en Schoenmaeckers op 14 Mei
d.a.v. als parlementslid ontslag. Heusch deed terzelfder tijd aan de nederlandsche
Tweede Kamer eenige vragen, waaromtrent deze vergadering tot de orde van den
dag overging. Dit gaf hem aanleiding, op 22 Mei ontslag als Kamerlid te nemen.
Nadat het frankfortsche parlement, dat de fout begaan had, geen leger te
organiseeren, en dat wel veel sprak (men noemde het het professoren-parlement)
maar weinig deed, zich nog naar Stuttgart verplaatst had, ging het in Sept. 1849
teniet en de schijnparlementen der verschiilende duitschte staten herleefden.
Voortaan heeft Heusch zich buiten de politiek gehouden.
Hij huwde 8 Sept. 1828 M a r i a I s a b e l l a C l o u t , geb. 15 Maart 1801, overl.
16 Sept. 1867, bij wie hij 2 dochters had.
Ramaer

[Heussen, Arnold]
HEUSSEN (Arnold), geb. waarschijnijk omstreeks 1605, overl. te Leiden Nov. 1660.
Hij trad hier te lande reeds dadelijk in den rang van opperkoopman in dienst der
O.I.C. Bij aankomst te Batavia werd hij bij res. van 22 Aug. 1635 door de indische
regeering benoemd tot fiscaal op de vloot, die onder den raad extraord. Maurits van
Ommeren op het punt van vertrek lag naar de perzische zee. H. bleef onderweg op
de kust van Coromandel achter, waar hij zeer voldaan schijnt te hebben, want na
den dood van den gouverneur Arent Gardenys (1643) werd hij bij res. 6 April 1644
van waarnemend hoofd aldaar tot diens definitieven opvolger aangesteld op het
ordinaris gouverneurstractement van 200 gld. 's maands, daar men niemand bij de
hand had of in korten tijd te wachten had ‘die 's Compagnies zaken beter zal
waarnemen en dirigeeren dan hij’. Toen hij eenige jaren later ‘naar patria verlost’
wenschte te worden, bood het indische
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gouvernement hem een tractement van 300 gld. aan benevens de ‘honorable qualiteit
van ordin.raad van Indië’, hetgeen in volkomen overeen stemming met ‘de intentie
van onze heeren principalen’ was, dat men oude en bekwame dienaren ‘zoo lange
zal zoeken te animeeren als ze eenigszins te bewegen zijn’. Doch H. is hier niet op
ingegaan. Met het ‘tot sijne accomodatie’ gestelde jacht Griffioen vertrok hij kort
daarna naar Batavia, waar men hem eenige weken later het bevel over de retourvloot
opdroeg onder toekenning van den eeretitel ordin. raad v. Indië ‘ten respecte van
zijne veeljarige goede en getrouwe diensten’. In den loop van 1651 was hij hier te
lande terug, waar zijn dochter M a r i a , nog in Indië, wellicht ook kort na zijn aankomst
in patria geboren, later huwde met Mr. Gerard van Beveren, heer van Strevelshoek
(zie art.). ‘Verleede Sondag sterif bier den rijcken van Heussen, werdt gelooft hij 25
duysent gld. siaers gehadt heeft’, aldus schreel Adr. v.d. Goes (zie art.) op 5 Nov.
van dat jaar aan zijn broer Willem te Weenen.
Zie: v a n d e n B e r g , Uit de dagen der Compagnie (Haarlem 1904).
Bartelds

[Heuvel, Elisabeth van den]
HEUVEL (Elisabeth v a n d e n ) was gehuwd Dec. 1659 met Ds. J o h a n n e s d e
C a r p e n t i e r , predikant te Barendrecht, overl. in 1661. Zij gaf van haren echtgenoot
o

in 1662 een zevental kleine geschriften in 12 uit te Amsterdam, alle over De Bruiloft
des Lams ofte Geestelick Huwelick tusschen Jesum en sijn Bruydt. Zij schreef zelf
verzen, o.a. in de Herstelde Zeegtriumf van Karel II (1660). Dat een gedicht De
vorstelycke Eeretrap, uitgegeven zonder naam in 1689, ook van haar hand zou zijn,
is slechts een vermoeden.
Zie: Kunst- en Letterbode (1843) 295-97; v a n d e r A a , N.B.A.C. Woordenb.
van Dalen

[Heyden, Gerardus van der]
HEYDEN (Gerardus v a n d e r ), overl. te Nieuwkerk bij Gelder 8 September 1756,
werd 14 Maart 1699 te Roermond priester gewijd, was 1701 vicaris te Gelder en in
1702 deservitor der openstaande pastorie van Straelen. 20 Februari 1706 werd hij
door de abdis der Munsterabdij te Roermond tot pastoor van Nieuwkerk bij Gelder
benoemd. V.d. Heyden is schrijver van een onuitgegeven kroniek van het
overkwartier van Gelderland, die thans in het rijksarchief te Maastricht berust en tot
titel voert: Historia Gelriae praesertim superioris. Zij is verdeeld in negentien
digressiones, die met het jaar 1700 eindigen.
Zie: J o s . H a b e t s , Geschiedenis van het bisdom Roermond II, 195.
Verzijl

[Heijden, Gisbertus van der]
HEIJDEN (Gisbertus v a n d e r ), overl. te Venlo 29 Maart 1701, zoon van
E v e r a r d u s v.d. H., rentmeester der domeinen van den koning van Spanje in de
landen van Kessel en Crieekenbeck, en van C a t h a r i n a C r e b b e r s of
G r i b b e r s , was eveneens ontvanger van den koning van Spanje; hij kocht met
zijn tweede echtgenoote 30 Oct. 1679 van Willem Duycker, ambtman te
Wachtendonck, en Anna Maria Hoch, echtelieden en consorten, een jaarlijksche
erfrente van 60 gulden op de stad Venlo, welke zijn nog in leven zijnde kinderen in
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1703, ieder voor hun aandeel verkochten aan de echtelieden Johan Vincent en
Sandrina Claessens. Hij huwde met A g n e s M e c h t i l d i s B e x , dochter van
J a n B e x , secretaris van den geheimen raad van Luik 1633, en van C a t h a r i n a
O d e n h o v e n , en hertrouwde in 1661 met G e r t r u d i s R e n g e r s . Van zijn
kinderen noemen wij: A n n a C a t h a r i n a , huwde te Venlo 16 Juli 1684 Wilhelmus
Goris (dl. VII, kol. 489); Henricus Wilhelmus (ged. te Venlo 30 Maart 1669, luite-

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 8

764
nant in staatschen dienst in het regiment van den vrijheer van Wiser, woonde in
1703 te Wipperfuhrt, huwde in eerste huwelijk J o h a n n a i n d e B e t u w en
hertrouwde C a t h a r i n a A g n e s v a n B o s s e n h o v e n ); P a u l i n a
W e n d e l i n a (ged. te Venlo 9 Jan. 1671, aldaar begr. 25 Sept. 1747, huwde met
L e o n a r d u s d e H o o g h , ook genaamd d e H o o c k of d e O o g e , welke in
1696 luitenant in een beiersch regiment was en in 1703 luitenant in dienst van den
keurvorst van Saksen); G e r a r d u s (ged. te Venlo 1 April 1674, overl. vóór 1703,
vaandrig in dienst der Staten, huwde J o h a n n a M a r g a r e t h a E l i s a b e t h
C a s p a r s d e B r a n d e b o r g h ).
Zie: J a n V e r z i j l , Genealogie van der Heijden; A.J. F l a m e n t , Wapenschilden
als obitoria op het Raadhuis te Venlo in Maasgouw (1896), 7; Overdracht van Venlo
d.d. 28 Febr. 1643 (in het overdrachts-register 1634-1646) op het Rijksarchief te
Maastricht; Transfixen van schepenbrief no. 755 op het stadsarchief te Venlo; Militaire
doopregisters van Venlo; W.J.F. J u t e n , Gegevens over de families van Flemming
e.a. in Limburg's Jaarboek (1910), 120-121.
Verzijl

[Heyden, Simon Simonsz. van der]
HEYDEN (Simon Simonsz. v a n d e r ), geb. in Firando vóór 1635, overl. te Batavia
1673. Hij was volbloed Japanner, kwam op onze factorij te Firando in dienst der
O.I.C., waarin hij het gebracht heeft tot opperkoopman, shabbandar en licentmeester
te Batavia. Ook vertrouwde men den Christen geworden emigrant, die bij zijn doop
bovengenoemden nederlandschen naam ontvangen had, de waardigheid van diaken
en ouderling toe. Nog werd hij tot boedel- en weesmeester benoemd. In 1635 werd
zijn geboorteland voor alle vreemde invloeden afgesloten door de bepaling dat geen
Japanner zijn land meer verlaten mocht, terwijl den uitgewekenen de terugkeer voor
altijd werd ontzegd. De kleine japansche kolonie te Batavia, die in 1623 nog 130
man onder de wapens kon brengen, stierf daardoor reeds in 1682 uit.
Zie: d e H a a n , Oud Batavia (Batav. 1920) I, 485.
Bartelds

[Heydt, Johan Wolffgang]
HEYDT (Johan Wolffgang), geb. te Constadt (beoosten Breslau) waarschijnlijk
omstreeks 1705, overl. te Wilhermsdorf (ten w. van Neurenberg) na 1741. Na tot
ongeveer 1730 als topograaf werkzaam te zijn geweest aan het hof in de Keurpalts,
trad hij als soldaat in dienst der O.I.C. Op 31 Jan. 1734 uit Texel in zee gestoken,
kwam hij 30 Aug. 1734 te Colombo aan. Op Ceilon werd hij tot korporaal bevorderd,
en leerde daar den hollandschen teekenaar en topograaf A r e n t J a n s e n kennen,
die hem vele var zijn teekeningen schonk. Hij mocht daar ook een tocht meemaken
naar den koning te Candy. Op 12 Jan. 1737 ging hij onder zeil naar Batavia, waar
hij in Maart aankwam. Hij trof daar zijn jongeren broer (overl. 21 Febr. 1740) aan,
die als mandador of opzichter in dienst was bij den raad van Indië Hendrik Jan van
Suchtelen. Zoodoende kwamen zijn teekeningen en opnamen, waaronder er ook
van Jansen kunnen geweest zijn, onder de oogen van zijn broers meester en ook
onder die van den tooenmaligen landvoogd Adriaan Valckenier (1737-1741), die er
hoogelijk mee ingenomen was en hem aanstelde (20 April 1738) tot teekenaar en
architect van de gebouwen der Compagnie te Batavia. Hij droeg hem tevens op de
vervaardiging van plattegronden in en om de hoofdstad en het aanbrengen van
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waterpartijen op zijn nieuwe buitenplaats aan de antjolsche vaart. Gelukkig heeft
Heydt ook duplicaten van plattegronden en teekeningen aangehou-
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den voor eigen gebruik. Deze mogen hier en daar ter wille van het effect eenigszins
bijgewerkt en soms wat stijf zijn, toch hebben zij groote waarde voor de geschiedenis
van Batavia, evenals die van J o h a n n e s R a c h uit Kopenhagen, die sterk onder
zijn invloed stond. In Sept. 1740 is hij wegens zickte gerepatrieerd. Hij voer op de
retourvloot van dat jaar op de Everswaard naar Nederland, waar hij 6 Aug. 1741 te
Middelburg aankwam. Als architect en landmeter vestigde hij zich te Wilhermsdorf,
waar hij zich bezighield met het voor de pers gereed maken van zijn waardevol
boek, met ⅔ tekst en 115 teekeningen en plattegronden, getiteld Alterneuester
Geographisch- und Topagraphischer Schau-Platz von Afrika und O.-Indiën. Vooral
de 22 pl. gr., w.o. 8 van Ceilon, 1 van Malakka en 13 van West-Java, munten uit
door groote nauwkeurigheid. Terecht zijn zij als de sluitsteen aangemerkt van
Valentijns klassiek standaardwerk. Heydt's teekening van de Buitenkerk en Omgeving
is omstreeks 1780 afzonderlijk te Augsburg uitgegeven, gegraveerd door Habermann,
zoo ook die van de Gebouwen aan het Paradeplein, die beide zijn eigenaardig
gebrck vertoonen van te wijzigen of weg te laten wat het gezicht belemmerde of het
schoon effect in den weg stond.
Zie: de Voorrede van zijn standaardwerk met datums en feiten uit zijn leven; d e
H a a n , Oud- Batavia I en II (Batav. 1922); d e z e l f d e , Priangan I; R o u f f a e r ,
J.W. Heydt in de Encycl. van N.I.; d e H a a n , Platen-album (Batav. 1923).
Bartelds

[Heijendal, Nicolaas]
HEIJENDAL (Nicolaas), geb. te Walhorn in 1658, overl. te Rolduc bij Kerkrade 5
Mei 1733, zoon van H e n d r i k H. en M a r g a r e t h a F r a n c k , was gesproten uit
een familie, welke eerst te Oud-Valkenburg woonde en zich in de 17de eeuw te
Walhorn vestigde. Hij volbracht zijn letterkundige studiën te Aken in het college der
Jezuïeten, daarna vertrok hij naar Rome, om zijn verdere studiën te voltooien. Op
reis naar de Eeuwige stad werd hij door venetiaansche krijgslieden gevangen
genomen, die hem medevoerden naar het eiland Corfu. Vier jaren bleef hij in het
leger en benuttigde de ballingschap tot het aanleeren der grieksche taal, die hij later
sprak als zijn moedertaal. Ontvlucht van het eiland, trok hij naar Milaan, waar hij
poësis en rhetorica doceerde, tot hij eenigen tijd naar Walhorn terugkeerde, waar
hij juist aankwam, toen men voor zijn zielerust in de parochiekerk een plechtigen
lijkdienst hield, daar men hem reeds lang omgekomen waande, welken dienst hij
bijwoonde. Na eenigen tijd bij zijn familie vertoefd te hebben, vertrok hij naar Leuven
om in de rechten te studeeren. Vervolgens trad hij als novice in de Augustijner-abdij
Rolduc bij Kerkrade, werd in 1694 priester gewijd en kort daarna benoemd tot pastoor
te Eupen. Daar viel een harde strijd te voeren; zijn groote ijver en het te strenge
optreden tegen de misbruiken in de parochie bezorgden hem vele vijanden. Het
ging zoo ver, dat men herhaaldelijk een aanslag op zijn leven beproefde. De abt
van Rolduc, Joannes Bock, van den toestand onderricht, riep hem terug en
benoemde hem eerst tot professor der exegese en weldra tot prior der abdij. In 1712
werd hij zelf tot abt gekozen. Evenals zijn voorganger werd hij beschuldigd een
aanhanger te zijn van het Jansenisme. Drie en dertig stellingen uit zijn werken
werden naar Keulen gezonden, zes ervan werden veroordeeld. Heijendal teekende
beroep aan naar Rome en niet de minste censuur volgde. Er verhief zich dan ook
geen enkele stem meer om hem te beschuldigen. Zeer veel heeft Heijendal
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gewerkt. Zijn onvermoeiden ijver bewijzen niet alleen zijn talrijke uitgegeven en
onuitgegeven geschriften op theologisch en politiek gebied, maar ook de vele zaken,
die hij in de abdij zelve tot stand bracht, zooals de lijsten der bezittingen, inkomsten
en uitgaven der abdij, die sedert lang in wanorde waren, de oorkonden van het huis,
die hij opzocht, regelde en met eigen hand afschreef.
De volgende werken van hem zagen het licht: Litterae ecclesiasticae ad pastores
et sacerdotes conferentiae Virginis praesentatae (Aquisgravi apud G. Demen 1703);
Orthodoxia fidei et doctrinae Abbatis et canonicorum regularium S. Augustini
monasterii Rodensis etc. (Leodii F. Bronckart 1710); Apologia pro Abbate et Priore
monasterii Rodensis contra em. p. Bern. Desirant (Antverpiae apud Petrum Jouret
1710); Defensio scriptorum theologicorum de gratia Christi a Rev. Dom. N. Heyendol,
Abbaliae Rodensis Priore dictatorum (Lovanii apud a Denique 1712); Sub- et Obreptio
demonstrata causa libri cui titulus ‘Defensio scriptorum theologicorum’ (Antverpiae
apud P. Jouret 1713): Dispunctio censurae Coloniensis eiusque justificationis etc.
(Bruxellis Eman. de Grieck 1714); Epistolae Rev. mi Dni Nic. Heyendal, Abbatis
Rodensis, ad amicum super appendice R.P. Desirant; Notitia Monasterii et Abbalum
Rodensium in Gall. Christ. t. III, col. 1003-1008.
Van politieken aard zijn de volgende werken: Facti Series Leodiensis scriptoris
refutata cum demonstr. iniquitatis.... per exactionem indebitae sexagesimae etc.
(Traj. ad Mosam apud Lamb. Bertus 1718); Brevis Animadversio pro parte
Limburgensium.... in Leodiensium facti seriem praetense vindicatam etc. (Traj. ad
Mos. apud L. Bertus 1719); Duplique pour les Pays Bas.... au sujet du 60me Liegois
(1731); Scriptum satisfactorium ad septem sic dicta Puncta Officii, in causa statuum
Prov. Limb. contra Ex-Tribunalistas; Requête des Etats de la Prov. de Limbourg à
S.A.S. l'Archid. Gouvernante pour.... la decision du procès desdits Etats contre les
Extribunalistes etc. (1728).
Voorts worden 53 onuitgegeven werken van Heijendal vermeld door C o r t e n
e n R u i j t e n in Rolduc in woord en beeld, 145-146, o.a.: Annales Monasterii
Rodensis ab anno 1157 usque ad annum 1700 later door L a v a l l e y e als 7de deel
van de Histoire du Limbourg van S.P. E r n s t uitgegeven.
Rolduc bezit twee portretten van Nicolaas Heijendal (een ervan afgebeeld in
Rolduc in woord en beeld, 142, evenals zijn grafzerk, 147).
Zie: R. C o r t e n e n A.M.H. R u i j t e n , Rolduc in woord en beeld, 142-147; H.F.
M a c c o , Aachener Wappen und Genealogien I, 190; Maasgouw (1904), 68; Publ.
de la soc. hist. et arch. dans le duché de Limbourg (1904), 214-218, 283-284, 288,
290.
Verzijl

[Heijmbach, Arnoldus]
HEIJMBACH (Arnoldus), geb. te Eupen in Dec. 1742, overl. te Venlo 10 Mei 1827,
zoon van J a c o b u s H. en M a g d a l e n a L i n d e l a u f f , was op jeugdigen leeftijd
in de orde der Capucijnen getreden, waar wordt niet vermeld; hij werd in 1763
geprofest en in 1766 priester gewijd. Zijn kloosternaam was P l a c i d i u s . Na de
opheffing van zijn klooster door de Franschen hij was toen gardiaan, had hij zich
metterwoon te Venlo gevestigd; hij woonde aldaar in de Gasthuisstraat. Gedurende
de jaren 1812-1814 trad hij herhaaldelijk als plaatsvervangend pastoor van Venlo
op. De pastoor, Petrus Godefridus van Veulen (dl. IV, kol. 1385) zat sedert 1811 te
Luik in hechtenis, terwijl in 1812 de kapelaans Antonius
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Herman Hoemoet (dl. VI, kol. 787, waar onjuiste geboortedatum; hij is geboren te
Venray 30 Jan. 1763, als zoon van Petrus Joannes Joseph H. en Gertrudis
Hebbenmichels), en W i l h e l m u s (kloosternaam J a c o b u s ) v a n B e e r s (hij
fungeerde als waarnemend pastoor) te Méstères in Frankrijk door de Franschen
waren gevangen gezet. Heijmbach was sedert 1805 lid van de aartsbroederschap
van het Allerheiligste Sacrament; hij wordt ons verder beschreven als een man rijk
aan christelijke deugden, die tevens zeer bezorgd was voor de reinheid en versiering
van de altaren der St. Martinuskerk. Van Dec. 1813 tot en met April 1814 heerschte
te Venlo een kwade koorts, welke de beide kapelaans onder haar slachtoffers telde.
Heijmbach bestuurde toen in hun plaats met ijver en liefde de van hun herder
beroofde kudde. Hij was ook een vriend der armen. De krijgsgevangenen,
meestendeels bestaande uit Pruisen en Russen, die bij het beleg der stad door de
Franschen waren gevangen genomen, werden niet alleen door hem bezocht, maar
ook van spijs en kleeding voorzien. Zoodra hij vernomen had, dat Luik in bezit der
Vereenigde Mogendheden was, wist hij bij den gouverneur dezer stad te bewerken,
dat de pastoor van Venlo in vrijheid werd gesteld.
Zie: M. H u b . H. M i c h e l s , Eenige aanteekeningen uit het register van het
Aartsbroederschap van den H. Rozenkrans in de St. Martinuskerk te Venlo in Nieuwe
Venlosche Courant 2 Nov. 1918; Nomina Reverendorum Dominorum Sacerdotum
Archiconfraternitatis Venerabilis Sacramenti ab Anno 1649; Burgerlijke stand te
Venlo; Zijn bidprentje; H. o p d e L a a c k . Bij het 300-jarig bestaan der
broederschap van den H. Rozenkrans in de St. Martinuskerk in Nieuwe Venlosche
Courant 29 Nov. 1927.
Verzijl

[Heijns, Stephanus Pieter]
HEIJNS (Stephanus Pieter), of H i j n s , gedoopt te Kaap de Goede Hoop 22 Juli
1810, overl. te Kaapstad 27 Sept. 1873, zoon van J o s e p h H e i j n s en M a r i a
E l i z a b e t h J o r d a a n . Hij studeerde te Leiden, verwierf den gouden eerepenning
voor zijn antwoord op een academische prijsvraag en werd doctor in de theologie
op zijn proefschrift: De Gregorio Nysseno den 8en April 1835. Eerst tijdelijk predikant
te Kaapstad (Holl. Geref. Gemeente), stond hij daar als leeraar sedert 21 April 1837.
Te Kaapstad was hij secretaris van de Synode; ook hoogleeraar in de nederlandsche
taal- en letterkunde en lector in het Hebreeuwsch aan het zuid-afrikaansche college.
Dertig jaar lang was hij president van den senaat van die instelling, lid van de
examencommissie op het theologisch college te Stellenbosch en van de commissie
ter toelating van predikanten tot de hollandsche kerk aldaar.
Behalve zijn bovengenoemd proefschrift (verschenen te Leiden 1835), schreef
hij zijn met goud bekroond antwoord op de aangeduide prijsvraag: Commentatio....
cum antiquissima illa Veteris Ecclesiae scripta, quae Patrum nomine apostolicorum
hodie supersunt.... argumenti sint maxime moralis et practici.... verschenen in
Annales Acad. Lugd. Bat. (L.B. 1833).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. v. Protest. Godgel. in Ned. IV,
18v.
Knipscheer

[Heijrmans, Jacob]
HEIJRMANS (Jacob), geb. te Amsterdam omstreeks 1680 en daar waarschijnlijk
ook overleden. Hij nam als soldaat dienst bij de O.I.C., werd vóór 1697 sergeant te
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inlanders om te gaan. Na zijn bevordering tot vaandrig (1698) werd hij, wat men
toen noemde, gechangeerd, d.w.z. dat hij overging in het civiele als hoofd op
Cheribon met den rang van onderkoopman (1701). Hij trof het in dien tijd bijzonder,
dat Joan van Hoorn (dl. VI, kol. 804) den 15en Aug. 1704 als G.G. de teugels van
het bewind in handen kreeg. Deze landvoogd, die steeds een groot zwak voor
stadgenooten toonde, verplaatste hem al dadelijk bij res. van 19 Aug. 1704 naar
Batavia om onder zijn onmiddellijk toezicht gebruikt te worden tot de affaires van
den inlander. Bij res. van 12 Dec. 1704 tot koopman bevorderd, werd hij met den
sergeant-majoor (een militaire rang die toentertijd heel wat aanzienlijker was dan
nu; hij stond gelijk aan dien van plaatselijk commandant) Meijnardt de Roy tot
‘gecommitteerdens’ voor de zaken van de inlanders benoemd. Bij res. van 1 Sept.
1705 viel hem het ambt van shabbandar en licentmeester ten deel, hetgeen een
zeer winstgevende post was, tevens het presidentschap van boedelmeesters met
den rang van opperkoopman. Aan dezen titel was het minieme tractement van 80
gld. 's maands verbonden, welke bezoldiging hem zeker niet in staat zal gesteld
hebben om reeds op 6 Nov. 1709 te repatrieeren met een vermogen van 18000
rijksd. Dit bedrag is zoo nauwkeurig bekend, omdat alle naar Europa vertrekkenden
hun vermogen te gelde moesten maken en het bedrag storten bij de Compagnie,
die daarvoor wissels op de betrokken Kamer in Holland gaf. De O.I.C. wilde niets
weten van kapitaalvorming in Indië, hetgeen den particulieren handel bevorderen
en dus haar monopolie schaden zou.
Zie: d e H a a n , Priangan I; d e z e l f d e , Oud- Batavia II 5, 16, 202.
Bartelds

[Heys, Jan]
HEYS (Jan), priester, oratoriaan, geb te Geertruidenberg, overleed 10 Jan. 1665
op het eiland Noordstrant bij Holstein. Hij trad 1649 in de congregatie van het Oratorie
in België en bestuurde een tijd het college der oratorianen te Mechelen. Hij kon zeer
vaardig latijnsche gedichten maken en stelde verschillende stukken op voor het
tooneel. Zij werden niet gedrukt. Bekend zijn: een latijnsch gedicht, gericht aan de
H. Maagd Maria, vereerd te Duffel door de Congreganisten van Mechelen; een
treurspel getiteld Septemdecim provinciae, dat handelt over den vrede van Munster.
De Raadsheeren van het Parlement van Mechelen en van la Chambre Mi-partie,
die in de stad verbleven, waren tegenwoordig bij de opvoering. Zij vereerden om
hun instemming met het stuk te toonen P. Heys een vat wijn. Hij wordt vermeld door
C o p p e n s , N. Beschr. bisdom 's Hertogenbosch III, 246; S c h u t j e s , Gesch. bisd.
's Hertogenbosch III, 650; P a q u o t , Mémoires hist. lit. II, 29-30, die allen vermelden
hetgeen men vindt in: Chronicon Oratorii D.J. apud Belgas (Ins. 1740), 73.
Fruytier

[Heijse, Johann Hermann Christiaan]
HEIJSE (Johann Hermann Christiaan), geb. te Amsterdam 23 Maart 1839, overl.
te Middelburg 6 Aug. 1913, zoon van J o h a n A u g u s t H e i j s e . Hij studeerde
te Amsterdam en te Leiden; ook in de vacanties te Berlijn en te Dorpat. Hij was
luthersch predikant te Kuilenburg 12 Juli 1863, sedert 14 Oct. 1866 te Zierikzee,
sedert 8 Maart 1868 te Zaandam; emeritus 1 April 1872. Gevestigd te Zierikzee,
daarna te Middelburg, werd hij in 1877 lid van de provinciale staten van Zeeland en
in 1879 lid van Gedeputeerde Staten. Ook was hij lid van de evangelisch-luthersche
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6 Maart 1871); hij hertrouwde te Zierikzee 8 Aug. 1873
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met L e n a E l i s a b e t h I s e b r e e M o e n s (overl. te Middelburg 6 Jan. 1920).
Met J. v a n L o e n e n M a r t i n e t redigeerde hij sedert 1869 het Nieuw Kerkelijk
Weekblad, voorlooper van De Hervorming. Voorts schreef hij vele artikelen in: De
Tijdspiegel, De Indische Gids, Theologisch Tijdschrift en Stemmen over Staalk. en
Maatsch. vraagstukken (in het laatstgenoemde tijdschrift jaarg. 1877, blz. 1-58 over:
Armverzorging). Het meest bekend zijn de opstellen door hem geschreven in het
Kerkhistorisch Jaarboekje, n.l.: Wessel Gansvort (jaarg. 1864, blz. 139-161) en De
laatste dagen der Stedingers (jaarg. 1865, blz. 113-136), een studie over de kerk
in de middeleeuwen. Nog verscheen zijn ‘afscheidswoord’ aan de gerneente te
Zierikzee als: Onze roeping (Zier. 1868) en, onder den schuilnaam C a n t o r van
zijn hand: Het geloof. Open brief aan jhr. F.A. H a r t s e n , schrijver van: Het geloof,
eene psychologische studie (Utr. 1865); voorts: Een nederlaag die een overwinning
kan wezen. Een woord aan de liberalen in Nederland (Utr. 1867); Een
maatschappelijke kwaal. Beschouwingen over de emancipatie der vrouw (Utr. 1867).
Ook De Gids bevat artikelen van hem; en in jaarg. 1871-1882 vooral
boekbeoordeelingen op het gebied van de letterkunde.
Zie: J. L o o s j e s , Naaml. der predikanten der luth. kerk in Ned. ('s Gravenh.
1925), 118v.; d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. v. Prot. Godgel. in Ned.
IV, 19v.
Knipscheer

[Heijst, David van (1)]
HEIJST (David v a n ) (1), geb. te Amsterdam in 1675, overl. te Maarsen 23 Mei
1746. Hij was leeraar der Doopsgezinden te Amsterdam in de gemeente ‘De Zon’,
waar hij zijn ambtgenoot H a r m e n R e i j n s k e s v a n O v e r w i j k in 1712
beschuldigde van socinianisme. Beiden werden in 1716 geschorst. Van Heijst is op
1 Sept. 1718 beroepen te Rotterdam. Een zekere J a n S u d e r m a n protesteerde
tegen deze beroeping, doch vergeefs; integendeel werd hij zelf van het avondmaal
geweerd. Toen de gereformeerde predikanten A. Hellenbroek (dl. VII, kol. 546) en
Jac. Fruytier (dl. VI, kol. 525v.) hem beschuldigden van onrechtzinnigheid, werd hij
vóór burgemeesters der stad geroepen, wien hij op 9 Febr. 1719 een
geloofsbelijdenis overlegde. Hij wist hen hierdoor en op andere wijze te overtuigen,
dat hij met de gewone leer van de Doopsgezinden overeenstemde. Op 1 Jan. 1726
werd hij emeritus, waarna hij zich weldra te Maarsen vestigde. Hij huwde in April
1704 R e b e c c a L e e u w . Hij gaf ook eenige preeken uit.
Zijn geschilderd portret door een onbekend kunstenaar bevindt zich bij den heer
D.F. van Heijst te 's Gravenhage.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. v. Prot. Godgel. in Ned. IV, 22v.;
Catalogus der werken over Doopsgez. en hunne gesch. (Amst. 1919), 134v., 245
geeft de titels van de strijdschriften in verband met de genoemde kwesties; ook van
andere lectuur daarover; ook van zijn gedrukte preeken.
Knipscheer

[Heyst, David van (2)]
HEYST (David v a n ) (2), of H e i s t , geb. te Amsterdam 9 Aug. 1802, overl. te Leiden
21 Aug. 1836. Hij studeerde te Amsterdam en te Leiden, werd predikant te
Muiderberg 4 Mei 1828, te Hazerswoude 24 Oct. 1830, te Gouda 13 Nov. 1831. Op
24 Juni 1828 promoveerde hij op het proefschrift: De Judaeo Christianismo ejusque
vi et efficacitate, quam exseruit in rem christianam seculo primo (Lugd. Bat. 1828).
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Eusebius, in zijne Kerkelijke Geschiedenis (III, 25) omtrent het Kanoniek gezag
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van de boeken des N.T. vergeleken met hetgeen vroeger en later door de kerkvaders
daaromtrent is vastgesteld (zie: Verhandel. v.h. Genootschap 1834, 's Gravenhage
1836, 1-407). Ook gaf hij gedichten, leerredenen en enkele andere geschriften uit.
Zijn portret is gelithografeerd door een onbekende naar Davidson.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. v. Prot. Godgel. in Ned. IV, 23vv.;
Kerkelijk Handboek (1907) Bijl. 117, 121, (1908) Bijl. 132.
Knipscheer

[Heyster, David]
HEYSTER (David), of H e i s t e r , overl. te Herveld in 1659, waar hij sedert 1631
predikant was. Bijzonderheden uit zijn leven zijn niet bekend. Zijn opvolger te Herveld
(Ressen is wellicht ook door hem bediend, zie: Kerkelijk Handboek, 1903 Bijl. blz.
153) was J o h a n n e s S m i t (1660-1667), die tot 1680 te Nijmegen stond, en toen
naar Alkmaar en Amsterdam (1684) verhuisde (overl. aldaar 23 Mei 1710), een
ander dan de beide bekende Smetii die ook in dezen tijd te Nijmegen predikanten
waren (dl. V, kol. 756v.). De Synopsis der Handelingen van de classis Nijmegen
van 1590-1660 is na den dood van Heyster door J o h . S m e t i u s j r . bijgewerkt.
N.C. K i s t gaf het handschrift uit in het Ned. archief voor kerkelijke geschiedenis
IV (Leid. 1844), blz. 1-108. Van zijn hand verscheen: Babel, ofte verwerde Spraeck
ende Taele der Roomscher Kercke, in hetwelck wordt aenghewesen, hoedat de
Leere der tegenwoordigen Roomscher Kercke, dewelcke voor omtrent honderd
jaren, in den Concilie van Trenten, bevesticht is geworden, strijdet ende seer verre
verscheelt van den Jure Canonico oft Pausselycke Canonycke Rechten....
(Nieumegen 1650).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. v. Prot. Godgel. in Ned. IV, 27v.
Knipscheer

[Hezius, Theodoricus]
HEZIUS (Theodoricus), D i r k A d r i a a n s z . v a n H e e z e of H e s i u s , geb. te
Heeze in N.Br. tweede helft der 15e eeuw, overleden te Luik 10 Mei 1555. Een
broeder J o a n n e s en drie zusters zijn van hem bekend. De heilige Nicasius Hezius,
minderbroeder-martelaar van Gorkum, was een oomzegger van Dirk. Hij studeerde
in de wijsbegeerte en godgeleerdheid te Leuven onder het professoraat van Adriaan
Florisz. van Utrecht. Nadat hij den graad van baccalaureus in de theologie had
behaald, werd hij door professor Adriaan, die belast werd met een zending naar
den koning van Arragon, tot zijn secretaris gekozen, 1515. Onafscheidelijk bleef hij
aan de zijde zijns meesters, die hem het hoogste vertrouwen schonk, eerst als
bisschop van Tortosa, later als kardinaal en Spanje's mederegent, en als Paus. H.
was volgens vele getuigen een uitstekend geleerde en een godvruchtig en
bescheiden man. In Tortosa werd hem de opleiding toevertrouwd van eenige
spaansche jongelingen, bestemd voor den geestelijken stand. Zoodra Adrianus tot
Paus verheven was, 1522, werd Dirk van Heeze tot pauselijken dataris benoemd,
een hooge betrekking, die hem dagelijks toegang tot den Paus verschafte. Bij zijn
aankomst te Rome, 29 Aug. 1522, droeg hij zijn ambt over aan zijn landgenoot
Willem van Enckevoirt van Mierlo. Hij bleef echter 's Pausen geheimschrijver. Hezius
onderteekende de brieven van Paus Adrianus aan de utrechtsche kanunniken en
burgemeesters en den welbekenden brief aan den duitschen rijksdag te Neurenberg
1522. Ook in Correspondance de Charles V et Adrien VI, uitgegeven door G a c h a r d
(Brux. 1859), komen verschillende stukken voor door Hezius geteekend
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en waarschijnlijk ook opgesteld. In 1522 verkreeg hij het romeinsch burgerrecht.
Had Paus Adriaan langer geleefd, Hezius was zeker tot kardinaal benoemd. Bij den
dood van den Paus was het vermogen van Hezius nog niet toereikend om die hooge
waardigheid op te houden. Hezius keerde naar zijn vaderland weer en nam alle
stukken uit Rome mee, die betrekking hadden op het pontificaat van Adrianus VI.
Twintig jaar na den dood van Hezius, 1575, verzocht Paus Gregorius XIII den
prins-bisschop van Luik navorschingen te doen naar de schriftelijke nalatenschap
‘scripturas omnes’ van Paus Adriaan VI, welke zijn secretaris, kanunnik Hezius,
naar Luik medegenomen had.
Tevergeefs werden nasporingen in dien zin gedaan. Het onderzoek nog door
P a s t o r 1896 ingesteld in de belgische en hollandsche archieven leidde tot niets.
Volgens P a s t o r moet men door ‘scripturas omnes’ verstaan de ‘auswärtige
Korrespondenz’ van den Paus. De register- en supplieken-banden betreffende het
pauselijk bestuur van Adriaan VI zijn nog te Rome. Hezius heeft niet kunnen beseffen,
hoezeer hij de nagedachtenis van den Paus heeft benadeeld. Waarschijnlijk was
hem door den Paus de opdracht gegeven alle correspondentie mede te nemen,
opdat zijn talrijke vijanden er geen misbruik van zouden maken. Hezius vestigde
zich 1523 of begin 1524 te Luik, waar hij een kanunnikdij in de St. Lambertuskerk
bezat, verkregen door tusschenkomst van den Paus, ofschoon hij slechts den graad
van baccalaureus voerde en nooit het licentiaat verwierf. Ten onrechte schrijven
eenige auteurs hem dezen graad toe, zooals V a l e r i u s A n d r e a s , d e R a m
enz. Hij had ook de waardigheid van protonotarius apostolicus verkregen. 13 Aug.
1543 werd hij tot onderdeken van het kapittel benoemd. 1544 werd hij door het
domkapittel afgevaardigd naar de landvoogdes der Nederlanden met klachten over
de keizerlijke troepen; opnieuw werd hij 1550 naar haar gezonden om schikkingen
te treffen.
Dirk Hezius behoorde ook tot de bisschoppelijke en pauselijke inquisiteurs. 1529
werd hij als zoodanig naar Maastricht gezonden om tegen eenige ketters te
procedeeren. 1552 legde hij te Luik een straf op aan bekeerde ketters. 1550 was
hij voor dezelfde aangelegenheid te Aken. Het laatste tijdperk van zijn leven bracht
Hezius door met zich te wijden aan inwendig zieleleven en oefeningen van
Godsvrucht. Hij wilde zich zelfs begeven in de pas gestichte Sociëteit van Jesus.
De Z. Petrus Faber raadde hem dit met het oog op zijn hooge jaren af. Tijdens H.
's verblijf te Rome beroemde Erasmus er zich op, dat Hezius zijn vriend was, wat
ook blijkt uit zijn briefwisseling. Hezius' vriendschap verkoelde zeer, toen hij het
streven van den beroemden humanist nader leerde kennen. Door Paus Clemens
VII was hij met een vertrouwelijke zending belast naar de twee tegenstanders van
Erasmus (lasteraars volgens dezen) Nicolaas Baechem van Egmond, karmeliet, en
Vincentius Dirkz. van Beverwijk, dominikaan, om hen te bewegen Erasmus
ongemoeid te laten, 1525. Hezius zond een uitvoerig verslag naar Rome over zijn
onderhandelingen en bevindingen aan den pauselijken secretaris Blosius en den
dataris Joan Mathaeus. Hij voegde er een zeer juiste maar voor Erasmus minder
vleiende karakterteekening aan toe, en waarschuwde tegen het gevaar van diens
geschriften, en diens twijfelachtige rechtzinnigheid (B r o m , Archivalia in Italië I, no.
461-462). Hij herhaalde deze waarschuwing in een brief 15 Juli 1536 (B r o m ,
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Archiv. II, 38-43; Bulletin inst. hist. Belge à Rome III (1924), 53). Dr. Joh. Eckius,
prokanselier der universiteit te Ingolstadt, droeg zijn verhandeling over het vagevuur
op aan Hezius, 1523. Nicolaus van Winghe, Windesheimer kanunnik te Leuven,
droeg de vertaling van de Navolging van Christus op aan zijn vriend Th. Hezius,
1548, op wiens aandrang hij deze uitgaf. De kartuizer Bruno Loër van Stratum droeg
aan Hezius op: Joannis Justi Lanspergii Bavari Carthusiani omnium epistolarum ac
Evangeliorum dominicalium totius anni enarrationes (Keulen 1541 en opnieuw 1553).
De kartuizers, de gebroeders Bruno, Hugo en Theodorus Loër waren neven van
Hezius. De H. Petrus Canisius maakte kennis met Hezius tijdens zijn kort verblijf te
Luik en bleef hem steeds zeer genegen; hij noemde hem ‘integerrimus Hezius’. Dit
bezoek te Luik stond in verband met de hulp die Keulen van Luik verwachtte in den
strijd tegen den lutherschgezinden keurvorstelijken aartsbisschop, Herman van
Wied. Hezius was door zijn bisschop en kapittel afgevaardigd naar Leuven en daarna
naar Utrecht tot den Keizer, om de belangen van het keulsche kapittel tegen hun
afvalligen aartsbisschop te bepleiten. Niet alleen in Luik beschermde Hezius den
H. Canisius, maar hij steunde hem ook door giften, zooals blijkt uit de brieven van
Canisius. Uit het testament van Hezius, uitgegeven door Allard, blijkt zijn vrijgevigheid
voor de kloosters, voor de armen en zijn bloedverwanten. Hij stichtte een beurs in
het Pauscollege te Leuven voor arme studenten in de theologie, zijn bloedverwanten
of inwoners van Heeze, Geldrop en Mierlo. Deze beurs bracht nog, vereenigd met
vier andere beurzen en beheerd door het seminarie van Mechelen, 281 frank op.
In Handboekje Kath. Eeredienst 1872 p. 354 en bij C o p p e n s en S c h u t j e s staat
de beurs onder den naam van Leonard Hesius. Nog vermaakte hij aan het
Pauscollege een erfrente om zijn jaargetij te vieren en al zijn boeken. In de pedagogie
de Valk te Leuven stichtte hij twee beurzen voor de studie der filosofie. De voorkeur
hadden zijn bloedverwanten en inwoners van Heeze, Leende, Geldrop en Mierlo.
Deze beurs, eveneens met andere vereenigd, bracht in 1882 nog 716 frank op
(Kerk. Jaarb. 1872, 332).
Onder zijn vrienden, bedacht in zijn testament, geheel uitgegeven in Studiën,
merkt men op Henricus Damen van Mierlo, pastoor van Sint Quinten te Leuven, de
utrechtsche kanunniken Jan van Steyvorden, zijn biechtvader Petrus van Malen,
zijn boezemvriend, Arnoldus van Essche, den bekenden heiligen begijnenvader van
Diest, den beurzenstichter Petrus Everaert, pastoor te Riethoven. Onder zijn vrienden
mag zeker gerekend worden de beroemde kampenaar Alb. Pighius en vooral, zooals
blijkt uit de drukke vertrouwelijke briefwisseling 1522-36, de kardinaal-legaat,
Hiëronymus Aleander, onvermoeid bestrijder van het opkomend protestantisme (zie
een viertal brieven van D. Hezius aan Hiër. Aleander in B r o m , Archiv. in Italië II,
34-43, en brieven aan Hezius aldaar 105-114.)
Dirk van Heeze werd volgens zijn verlangen begraven in de Sint-Lambertuskerk
te Luik. Zijn grafstede, waarbij een koperen plaat met de beeltenis van Hezius was
opgehangen, verdween bij de afbraak van de luiksche kathedraal door de Franschen.
Zie: d e R a m , Notice sur Th. Hezius in Annuaire université Cath. de Louvain
1862, 257-279; H.J. A l l a r d , Dirk Adriaanz. van Heeze (Theodorus Hezius) in
Studién op godsd. en wetensch. gebied jg. XVI; dl. XXII (1884),
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203-281; d e z ., Hezius en Erasmus. Eene nalezing op Dirk van Heeze in Studien
jg. XVII, dl. XXVIII (1884), 29-61; Analectes hist. eecl. Belg. VI, 244, 373, XVII, 88,
105, 116, XXI, 153, 159, XXV, 346-348; V a l . A n d r e a s , Fasti acad. (Lov. 1650),
266, 306; S c h u t j e s , Gesch. bisdom den Bosch II, 226; Biogr. Nat. Belg. IX,
366-369; d e R a m , Bulletin de la Commiss. d'hist. 2e serie XI, 61, XII, 271; B a c h a ,
Compte rendu de la comm. royale d'hist. XVII (Brux. 1890), 125; D a r i s , Hist.
diocèse et princ. de Liège XVI siècle (Liége 1884), 58, 68, 172, 179, 241-43. 251.
Fruytier

[Hiddingh, Lambertus]
HIDDINGH (Lambertus), overl. te Wilsum in 1640. Hij studeerde in de theologie te
Franeker en te Groningen en werd in 1619 predikant te Ens (Schokland), in 1624
te Wilsum. Hij verdedigde te Franeker in 1617 onder Maccovius 13 stellingen De
praedestinatione, die te Franeker in dat jaar zijn uitgegeven.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. v. Prot. Godgel. in Ned. IV, 29.
Knipscheer

[Hiebink, Hendrik]
HIEBINK (Hendrik), geb. te Heinoo 7 Juli 1809, overl. te Zutfen 27 Maart 1889. Hij
studeerde in de theologie te Leiden en werd 1 Juli 1841 director van het
Zendelinghuis van het Ned. Zendelinggenootschap. B.F. Matthes (dl. II, kol. 883)
werd in 1844 zijn subdirector. Het eervol ontslag van Hiebink viel 30 Juli 1860. Hij
schreef: Het zendelinghuis.... (Rott. 1855); Toespraak bij de afvaardiging der
zendelingen 21 Juli 1858 (Rott. 1858); een voorbericht in J.C. W a l l m a n n 's Het
Evangelie onder de heidenen.... naar het Hoogduitsch (Amst. 1844; 2e dr. 1846),
en in K.R. H a g e n b a c h 's De Christelijke Kerk in de drie eerste eeuwen, twee
deelen (Rott. 1853), een begeleidend schrijven in G r a a f l a n d ' s Wat is de waarheid
ten aanzien van de zending in de Minahassa? (Zutph. 1866).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. v. Prot. Godgel. in Ned. IV, 29
v.
Knipscheer

[Hilarius, Gerardus]
HILARIUS (Gerardus), geb. te Elburg in 1656, overl. te Wanneperveen 1 Mei 1735.
Hij was de zoon van A n t o n i u s H i l a r i u s , die 1642- 1650 predikant in Oost-Indië
was en in 1653- 1675 te Elburg stond. Gerardus studeerde te Leiden en werd in
1683 predikant te Oosterwolde, in 1687 te Wanneperveen. Hij schreef: Godis
albestier, zes leerredenen (Steenwijk 1719).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. v. Prot. Godgel. in Ned. IV, 30;
Kerkelijk Handboek (1903) Bijl. 147, (1912) Bijl. 154.
Knipscheer

[Hildebrand, Meinderd Schutte]
HILDEBRAND (Meinderd S c h u t t e ), geb. te Amsterdam in 1789, overl. te Harmelen
18 April 1816. Hij studeerde in de theologie te Leiden en werd op 13 Oct. 1811
predikant te Harmelen. Hij gaf Leerredenen (Leyd. 1814) uit en een gedicht achter
Woerden in 1813 van J. Meulman ('s Gravenh. 1814) (zie dl. II, kol. 981).
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Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. v. Prot. Godgel. in Ned. IV, 30;
Kerkelijk Handboek (1910) Bijl. 156.
Knipscheer

[Hilger]
HILGER, wijbisschop van Keulen en Luik, genaamd d e B r u g i s , werd verheven
tot bisschop met den titel van Budua, Biduanis, 1446. Hij behoorde tot de orde der
Carmelieten, was doctor in de theologie aan de universiteit te Keulen en prior van
de kloosters te Mainz 1430, Straatsburg 1434, Keulen 1437. De aartsbisschop van
Keulen, Theod. van Meurs, koos hem tot zijn penitencier, 1440. Eerst was hij
werkzaam als wijbisschop in Keulen. 1448 mocht hij van den Paus een kerkelijk
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beneficie aannemen als bron van inkomsten. De wijbisschop had moeilijkheden met
den kardinaal-legaat Nicolaas van Cusa, die in Duitschland kwam als afgevaardigde
van den Paus, 1451-52. Deze trok de geldigheid der bisschopswijding van Hilger
in twijfel en dwong hem Oct. 1451 te Tongeren de kerk te verlaten, aldus vertelt de
kroniekschrijver Adr. van Oudenbosch (M a r t è n e , Amplissima collectio, t. IV,
1219). Bij den doortocht van den legaat te Maastricht verzoende zich de wijbisschop
met den kardinaal. Wijdingsakten zijn bijna niet bekend van dezen wijbisschop. Hij
wijdde 1451 het nieuwe St. Gertrudisklooster te 's Hertogenbosch (C o p p e n s ,
Nieuwe beschr. bisdom 's Hertogenbosch III, 360; S c h u t j e s , Gesch. bisd. den
Bosch IV, 468). De wijbisschop Hilger had een Commentarius geschreven op de
brieven van den apostel Paulus, welke bewaard werd in de bibliotheek der
Carmelieten te Keulen. Hij overleed 1 Nov. 1452 en werd in het koor der kerk zijner
orde te Luik begraven. E r n s t vermeldt zijn grafschrift.
Zie: Revue Bénédictine XXIX (1912), 443- 444; K o c h , Die Karmelitenklöster der
Niederd. Provinz (Freiburg 1889), 33, 50, 64; D e v i l l i e r s , Bibliotheca Carm. I,
291, II, 899, 923; E u b e l , Hierarch. Cath. II, 125, 307; H a b e t s , Gesch. bisdom
Roermond I, 244.
Fruytier

[Hille, Jan Warnaard van]
HILLE (Jan Warnaard v a n ), geb. in 1808, overl. (te Maasbommel?) 24 Dec. 1891.
Hij studeerde in de theologie te Leiden en werd 1 April 1832 predikant te
Maasbommel; emeritus 10 Nov. 1886. Hij schreef: Leerrede bij gelegenheid van de
eerste godsdienstoefening in de nieuw gebouwde kerk te Maasbommel op den 8.
January 1843.... (Nijm. 1843).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. v. Prot. Godgel. in Ned. IV, 37;
Kerkelijk Handboek (1903) Bijl. 142.
Knipscheer

[Hillebrantsz., Claes.]
HILLEBRANTSZ. (Claes.), ook genoemd D a n s w y c k e r , geb. te Akkrum,
terechtgesteld te Leeuwarden in Febr. 1572.
Daar hij in Mei 1568 zich aansloot bij het leger van graaf Lodewijk van Nassau
in Groningerland, werd hij door Alva op 18 Mei 1569 verbannen, welk vonnis op 21
Mei 1569 werd afgekondigd. Later voegde hij zich bij de Watergeuzen, nam deel
aan hun landgangen in Friesland, werd in Jan. 1572 gevangen genomen en naar
Leeuwarden gebracht. Er was een prijs van 50 car. gld. op zijn hoofd gesteld, die
aan Focco Teyesz., grietman van Opsterland werd uitbetaald. Hij zat 55 dagen
gevangen. Bij vonnis van 12 Febr. 1572 van het Hof van Friesland werd hij
veroordeeld om geradbraakt te worden met verbeurdverklaring zijner goederen.
Zie over hem: Rijksarchief van Friesland, Crimineel Sententieboek van den Hove
van Friesland, 1557-1580, fol. 188; Rekg. Boudewijn van Loo. 1571-1572, 47, 49,
49 vo, 50 vo; M a r c u s , Sententiën, 192.
Vogels

[Hillers, Gerard Jan]
HILLERS (Gerard Jan), geb. te Groningen in 1706, overl. te Anloo 29 Mei 1756. Hij
was de zoon van A n d r e a s H i l l e r s , praeceptor aan een latijnsche school in
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Groningen, en van L u c i a O o s t r u m , en werd de vader van Henricus H., die
volgt. Hij studeerde te Groningen, nam in 1726 voor Ds. A. Hellenbroek (dl. VII, kol.
546) te Rotterdam den predikdienst waar, werd predikant te Noordhorn 3 Oct. 1728,
te Anloo 5 Oct. 1732. Hij is in 1735 getrouwd met F e n n a H u i s i n g a . Van hem
is uitgegeven: Het bezworen Israël door den groten profeet en man Godts Moses....
(Gron. 1733), afscheids-en intreepreeken te Noordhorn en te Anloo; Verhandeling
van de konst-
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woorden en uitdrukkingen, welke men in de Christelijke zeden-lere wel of qualijk
gebruikt (Gron. 1741).
Knipscheer

[Hillers, Henricus]
HILLERS (Henricus), sedert 1757 predikant te Anloo, sedert 1780 te Weener,
schreef: Bovennatuurkundig vertoog, waar in dat geen 't welk twijffelagtig is in de
vraag aangaande de geschapene beste werelt opgehelderd wort (Gron. 1755).
Hij was de zoon van Gerard Jan H., die voorgaat.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. v. Prot. Godgel. in Ned. IV, 39.
Knipscheer

[Hillers, Hermanus]
HILLERS (Hermanus), geb. te Aurich (Oost-Friesland) in 1653, overl. te Hoorn 23
Oct. 1695. Toen hij zich als chirurgijn in 1672 te Schoonhoven vestigde was hij
luthersch. Hier leerde hij Caspar Brandt (dl. VI, kol. 182v.) kennen, die met zijn
broeder en opvolger Geeraert (dl. VI, kol. 187) hem aanmoedigde om remonstrantsch
en predikant te worden. Hillers was gehuwd doch verloor in deze jaren zijn vrouw;
hij studeerde te Amster dam en werd predikant te Tiel in 1682, in 1685 te Hoorn.
Op 17 Juni 1685 promoveerde hij te Harderwijk in de geneeskunde. Te Hoorn was
hij behalve predikant ook dokter. Zijn ambtgenoot Johannes Bremer (dl. IV, kol. 297)
herdacht hem in: Lijkpredikatie.... over H. Hillers (Hoorn 1695). Hij zelf schreef:
Lijk-predikatie.... over Michael Klinkhamer (Hoorn 1695), die 16 Mei 1695 overleden
was; De gelijkenis van den Rijke man en Lazarus, verhandeld in XVIII
predikaatsien.... (Amst. 1698; herdrukt in 1702 en 1720). Achter: Aanmerkingen
over den Kinderdoop door Johan Gale, vert. door J a k o b u s v a n Z a n t e n (Leid.
1740), schreef hij een ‘brief aan J. V e r r i j n ter wederlegging van den kinderdoop’.
Een portret van hem is gegraveerd door F. v a n G u n s t .
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. v. Prot. Godgel. in Ned. IV, 39
v.; Catalogus der werken over de Doopsgez. en hunne gesch. (Amst. 1919), 179.
Knipscheer

[Hillesz., Hinne]
HILLESZ. (Hinne), geb. te 't Nieuwland in Friesland, terechtgesteld te Leeuwarden
9 October 1574.
Waarschijnlijk had hij zich met de troebelen ingelaten, want bij de komst van Alva
wijkt hij uit het land en vlucht naar Oostfriesland. In Mei 1568 dient hij in het leger
van graaf Lodewijk. Op 18 Mei 1569 wordt hij door het Hof van Friesland verbannen
en zijn goederen verbeurd verklaard; 30 Januari 1570 wordt het vonnis afgelezen.
Intusschen had Hinne Hillesz. zich bij de Watergeuzen aangesloten en nam
meermalen aan de landgangen in Friesland deel, die onder leiding van Hartman
Gauma stonden. Daarom werd hij 19 Nov. 1571 vogelvrij verklaard. Bij een dezer
landgangen viel hij den Spanjaarden in handen, die hem naar het blokhuis te
Leeuwarden brachten, waar hij 9 Oct. 1574 geworgd werd.
Zie over hem: A n d r e a e De Friesche Watergeuzen in Vrije Fries, 3e reeks, V,
90; W i n s e m i u s , Kroniek van Friesland, 554, 562; M a r c u s , Sententiën, 191.
Vogels
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[Hiltrop, Henricus van]
HILTROP (Henricus v a n ), geb. te Utrecht in 1725, overl. te Dordrecht 30 Maart
1805. Hij werd predikant te Ingen 21 Sept. 1749, te Zierikzee 22 Oct. 1752, te
Leeuwarden 29 April 1759, te Schiedam 26 April 1767, te Groningen 18 Juni 1769,
te Dordrecht 15 Sept. 1771; emeritus 1795. Toen hij in 1765 te Leeuwarden optrad
tegen G.T. de Cock (dl. VII, kol. 302) had hij weinig succes: Gedeputeerde Staten
van Friesland bevalen de zaak te laten rusten; een beroep op den Stadhouder door
van Hiltrop veranderde daaraan niets. Hij schreef: Briev van een liefhebber der
Waarheit en
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Geregtigheit aan een zijner vrienden. Aangaande de zo veel gerugt verwekt
hebbende predikatie over Joh. 15:17 door ds. G.T. de Cock op den 3 Februari 1765
uitgesproken en onlangs, hoewel werkelijk veranderd, door den druk gemeen
gemaakt met een zeer liefdelooze en onkristelijke voorreden die met de preeke
vergeleken word (1766), ‘een beleedigend, hatelijk geschriftje.’
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. v. Prot. Godgel. in Ned. IV, 40
v.: Kerkelijk Handboek (1903) Bijl. 138, (1907) Bijl. 112, 156, (1909) Bijl. 156, (1911)
Bijl. 165, (1915) Bijl. 151.
Knipscheer

[Hinlopen, Ferdinand Cornelis]
HINLOPEN (Ferdinand Cornelis), geb. te Utrecht 5 Febr. 1803, overl. te Beek 6
Febr. 1890. Hij was de zoon van J a c o b H i n l o p e n (1779-1817) en H e n r i e t t e
M a r g a r e t h a W i t t e w a a l v a n S t o e t w e g e n (1779-1834), kleinzoon van
Jelmer Hinlopen, achterkleinzoon van Jacobus Hinlopen, die beiden volgen. Hij
studeerde te Utrecht, werd predikant te Roon en Pendrecht 28 Oct. 1827, te Beek
(bij Nijmegen) 2 Mei 1830, te Haarlem 6 Oct. 1839; emeritus 1 Jan. 1868. Daarna
woonde hij te Beek. Gehuwd met D a n a M a r i a v a n O u t h o o r n 23 April 1828
(geb. te Utrecht 15 Oct. 1803, overl. te Beek 29 Oct. 1879), had hij acht kinderen.
Hij schreef: Feestrede ter viering van het 50-jarig bestaan der Maatsch. tot Nut
van 't Algemeen (Nijm. 1835); De Heer Jezus in het sterfhuis (Haarl. 1848); Een
woord bij het houden van bidstonden (Haarl. 1849); De uitvinding der boekdrukkunst
eene oorzaak van Godverheerlijking (Haarlem 1856); (met J.C. d e L e e u w ) De
18e Juny 1856 en de 28e Juny 1857 in den Anna-Paulownapolder (Haarl. 1858),
waarin een beknopte schets van de stichting der Herv. gemeente aldaar door J.C.
de Leeuw; Hinlopens laatste toespraak (te Haarlem 29 Dec. 1867) (Haarl. 1868).
Ook schreef hij in het Christelijk Album.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. v. Prot. Godgel. in Ned. IV, 41
v.; Kerkelijk Handboek (1903) Bijl. 117, (1907) Bijl. 151, (1908) Bijl. 117.
Knipscheer

[Hinlopen, Jacobus]
HINLOPEN (Jacobus) of J a c o b G r o o t H i n l o p e n , geb. te Hoorn 5 Mei 1723,
overl. te Utrecht 23 Juni 1803. Hij was de zoon van J e l m e r H i n l o p e n en
P e t r o n e l l a G r o o t . Bij het verlaten van de latijnsche school te Hoorn in 1738
hield hij een Oratiuncula de potestate tribunorum Romanorum. Hij studeerde te
Harderwijk, te Franeker en te Utrecht, werd predikant te Zonnemaire 20 Maart 1746,
te Goes 23 Juni 1748, te Utrecht 28 Nov. 1751. Als Oranjegezinde ondervond hij
daar van 1782 tot 1784 en in 1795 groote moeilijkheden. Een schotschrift is tegen
hem gericht: Hinlopiana of gutde tegende van Endewijl en Alzo (Utr. 1784). Jeronimo
de Bosch (dl. IV, kol. 235) vereerde hem bij zijn overlijden door een troostzang aan
zijn zoon: Consotatio ad. virum amplissimum Janum Hinlopen de morte patris. Ook
verscheen een Lijkzang ter gedagtenis van het overlijden van Jacobus Hinlopen
(verschenen 1803); Het Treurgewaad na drie maanden opgelicht.... wegens den
onlangs afgestorvene Jacobus Hinlopen.... (Utr. 1803) en Gedachtenis aan wijlen
Jacobus Hinlopen door Jodocus Heringa (dl. VII, kol. 6 v.) in Kerkelijke Raadvrager
en Raadgever I, 135-167. Zijn vrouw, met wie hij 25 April 1752 trouwde, was
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 . Zijn zoon Jelmer volgt; Jan zie dl. III,
kol. 591 v. Hij gaf vele leerredenen uit. Wij noemen alleen: Leerrede op de tweede
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vereeuwing van de Unie der zeven vereenigde Nederlandsche Provintien (twee
drukken, Utr. 1779);
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Viering van den vijftigjarigen dienst aan Christus' gemeente te Utrecht, 29 Nov. 1801
(twee drukken, Utr. 1801). Zijn achterkleinzoon F.C. Hinlopen (zie boven) gaf deze
rede nog eens uit in 1851 onder denzelfden titel met de toelichting: Na vijftig jaren
in de herinnering verlevendigd (Haarl. 1851). Ook schreef hij in den Kerkelijke
o
Raadvrager en Raadgever (II, 2 , 458 vv.): Middelen ter verbreiding der Evangelische
kennis onder onze landgenooten, voorgeslagen in de vergadering van het Ned.
Zendelinggenootschap ten jare 1798. Met aanmerkingen van wijlen J. Hinlopen; en
verscheen in Kleine schriften, verzameld door W.G. R e d d i n g i u s (3e bundel, 18e
stuk): Aanmerkingen van een beroemd predikant.... over Luc. 16:22 (met dezen
predikant is bedoeld: Jacobus Hinlopen). Over zijn aandeel als medewerker van de
verbeterde psalmberijming van 1773, zie bij Nicolaas Hinlopen (hieronder).
Een portret van hem staat in v a n Y p e r e n ' s Kerkelijke geschiedenis van het
Psalmgezang. P. Brouwer schreef daaronder eenige versregels. Zijn portret door
een onbekend kunstenaar kwam voor in den catalogus eener veiling te Amsterdam
13 Nov. 1882 als no. 89.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. v. Prot. Godgel. in Ned. IV, 4?-46;
Kerkelijk Handbock (1909) Bijl. 129, 156, (1910) Bijl. 166.
Knipscheer

[Hinlopen, Jelmer]
HINLOPEN (Jelmer), zoon van Jacobus Hinlopen (zie hiervoor), geb. te Utrecht 11
Oct. 1753, overl. te Zaltbommel 19 Febr. 1783. Hij studeerde te Utrecht, werd
predikant te de Vuursche 14 Juli 1776, te Loosduinen 12 Juli 1778, te Zaltbommel
1 April 1781. Hij was gehuwd met jkvr. P e t r o n e l l a J o h a n n a G o d i n v a n
D r a k e n s t e i n (geb. te Utrecht 21 Juli 1753, overl. ald. 31 Jan. 1791). Hij schreef:
Dissertatio philosophica de eo quod Arabes ab Aramaeis acceperunt et in suam
loquendi ac scribendi rationem derivarunt (Traj. Bat. 1775), aanwezig in de
Bibliotheek der Mij. v. Ned. Letterkunde.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. v. Prot. Godget. in Ned. IV, 47;
Kerkelijk Handboek (1903) Bijl. 164, (1907) Bijl. 134, (1910) Bijl. 169.
Knipscheer

[Hinlopen, Nicolaas]
HINLOPEN (Nicolaas), broeder van Jacobus Hinlopen (zie aldaar), geb. te Hoorn
in 1724, overl. te Alkmaar in 1792. Hij was te Hoorn eerst conrector, later notaris,
sedert 1787 te Alkmaar. Hij was een groot taalkundige, leerling van B. Huijdecoper,
en als zoodanig de vraagbaak van zijn broeder Jacobus, toen deze behoorde tot
de bewerkers van de verbeterde psalmberijming van 1773. Hij leverde voortreffelijke
aanteekeningen op het werk van Huijdecoper (dl. V, kol. 251) Proeve van taal- en
dichtkunde, en schreef in Tael- en dichtkundige bijdragen (1759-1762). Op het
gebied van de godgeleerdheid heeft hij zich zeer verdienstelijk gemaakt door zijn
‘onschatbaar’ werk Historie van de Nederlandsche overzettinge des Bijbels, met
bijlagen (Leyd. 1777), opgedragen aan N i c o l a a s H o o g v l i e t . Hoeveel moeite
hij heeft besteed om de bouwstoffen voor dit werk te verzamelen verhaalt H.C.
R u t g e r s , waaruit wij tevens vernemen hoe kerkelijke deputaten gewaakt hebben
voor de belangen van kerkelijke archieven. Er zijn van hem nog vele handschriften
bewaard, waaronder een woordenboek van Kiliaen met vele aanteekeningen,
brieven. enz.
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Zie: K o b u s e n d e R i v e c o u r t , Biogr. Handwoordenb. (Zutphen 1870) I,
766 v.; H.C. R u t g e r s , Kerkelijke Deputaten (Kampen, z.j.),
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122 v.; d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. v. Prot. Godgel. in Ned. IV, 46.
Knipscheer

[Hirnius, Hieronymus]
HIRNIUS (Hieronymus), geb. te Maagdenburg in 1590, overl. te Rotterdam 30 Maart
1648. Hij studeerde te Giessen en te Leiden. Op 18 Mei 1617 is hij te Rotterdam
als luthersch predikant beroepen, waarna hij te Wittenberg tot het ambt werd
geordend. Op zijn voorstel en met medewerking ook van notaris M e e s t e r m a n
kwam met machtiging van ‘het Amsterdamsch Consistorie’ in 1620 een verbeterde
herdruk van het luthersche psalmboek tot stand. Toen in 1619 ook te Rotterdam de
remonstrantsche predikanten werden afgezet, lieten velen hun kinderen in de
luthersche kerk doopen. Kort vóór 1624 heeft Hirnius in zijn gemeente in plaats van
den ouwel bij het avondmaal het gebruik van brood ingevoerd dat ook gebroken
werd. Zijn kerkeraad, die zijn toestemming gegeven had, legde de zaak op 15 en
16 Aug. 1624 ter beslissing voor aan een vergadering van afgevaardigden uit
verschillende gemeenten die te Amsterdam bijeen kwam. Hier werd Hirnius in het
ongelijk gesteld en voorloopig geschorst. Het oordeel van eenige duitsche academies
zou worden ingeroepen, die ook beslisten dat het oude gebruik gehandhaafd moest
blijven. Intusschen had de kerkeraad van zijn gemeente hem ontzet; maar het
stedelijk bestuur handhaafde hem bij resolutie van 27 November 1624. De kerkeraad
bleef hem evenwel als afgesneden beschouwen, zoodat er twee gemeenten
ontstonden ieder met een eigen kerkeraad, met de helft van de kerkelijke uitgaven
en met afzonderlijke administratie. Om beurten gebruikte men de kerk. Pogingen
van Hirnius tot verzoening met het amsterdamsche consistorie bleven vruchteloos.
De scheuring bleef, ook nadat de tegenpartij in 1630 zelf het gebruik van brood had
ingevoerd, tot na den dood van Hirnius. Hij was gehuwd met J a c o b m i n a v a n
H e n s b e r g e n . Hij vertaalde nog: Raet ende bedencken sommiger Lutherschen
Hoogduitschen leeraers, van 't vrije en middelmatige gebruik: I. van tweederley
Biecht.... II. van 't broodbreeken ende in de hand geeven in des Heeren H.
Nachtmael, uit het Duitsch (Leid. 1629). Waarschijnlijk is nog een Hoogduitsche
Catechismus, die in zijn tijd te Rotterdam verscheen, van zijn hand.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. v. Prot. Godgel. in Ned. IV, 47
v.; J. L o o s j e s , Naamlijst van predikanten.... der Luth. Kerk in Ned. ('s Gravenh.
1925), 120 v.
Knipscheer

[Hoctin, Dr. Philibertus Joannes]
HOCTIN (Dr. Philibertus Joannes), ged. te Vierlingsbeek 7 Nov. 1754, geneesheer,
zoon van Dr. J a c o b u s A n t o n i u s H. en A g a t h a C a e c i l i a V o s . Hij was
de uitvinder der Urbanuspillen, die vroeger zeer in trek waren. Hij vestigde zich later
te Boxmeer en overleed aldaar 26 Jan. 1848, oud 93 jaar studeerde te Leiden in
1775 in de medicijnen, huwde te Hasselt (B.) in 1783 M a r i a E l i s a b e t h B a m p s ,
gedoopt te Hasselt 1 Dec. 1758, overleden te Boxmeer 13 Dec. 1836, 78 jaar oud.
van Beurden

[Hoedemaker, Philippus Jacobus]
HOEDEMAKER (Philippus Jacobus), geb. te Utrecht 16 Juli 1839, overl. te Santpoort
26 Juli 1910, begraven te Heemstede. Zijn vader was boekhandelaar te Utrecht,
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zijn moeder was E v e r t j e B e u k e r s . Het gezin vertrok ongeveer 1851 naar
Amerika, waar hij bleef tot 1862 en waar zijn leven bijzonder rijk aan afwisseling
was. Hij kwam in Europa als candidaat tot den H.D., en studeerde ten slotte na een
verblijf te Bonn, Heidelberg en Straatsburg, te Utrecht. Op 21 Juni 1867 promoveerde
hij op: Het probleem der vrijheid en

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 8

779

het theïstisch Godsbegrip; in Nov. 1867 werd hij beroepbaar. Hierna was hij predikant
te Venendaal sedert 16 Febr. 1868, te Rotterdam sedert 23 Febr. 1873, te
Amsterdam sedert 30 Jan. 1876. Na cde oprichting van de Vrije Universiteit nam
hij op 18 Juli 1880 afscheid, en hield op 19 Oct. d.a.v. in de Nieuwe Kerk zijn
Wijdingsrede bij de opening der Vrije Universiteit. In dezelfde week begon hij als
hoogleeraar zijn lessen over Ethiek, en Practische godgeleerdheid, later over Inleiding
van het Oude Testament. Om zich buiten het steeds meer dreigende kerkelijk conflict
te houden ging hij te Breukelen wonen. In dien tijd verschenen van hem artikelen
in het tijdschrift Op het fundament der apostelen en profeten. Nadat het bedoelde
conflict was gekomen, werd hij in Oct. 1887 genoopt zijn hoogleeraarsambt neer te
leggen. Hierna was hij predikant te Nijland (Fr.) sedert 8 Jan. 1888, doch reeds 12
Maart 1890 weer te Amsterdam. Op 16 Febr. 1908 sprak hij een herdenkingsrede
uit, die verscheen als: De nood ons opgelegd (Amst. 1908). Ook gaven oudleerlingen
en vrienden toen een Gedenkboek uit, waarin zijn persoon en arbeid is geschetst.
Op 1 Oct. 1909 werd hij emeritus.
Vooral na de verschijning van de brochure van G. D o e d e s , Wijziging van de
gedragslijn op kerkelijk gebied, in 1875, was hij er van overtuigd dat de geheele
organisatie van de Ned. Hervormde Kerk de groote oorzaak was van de
‘partijschappen’, en hield hij niet op tegen de ‘synodale organisatie’ als ongeestelijk
en onschriftuurlijk te getuigen. Zoo schaarde hij zich bij ‘de Gereformeerden’ in de
Hervormde Kerk: de geheele natie moest worden bekeerd, hetgeen zich moest
openbaren in huisgezin, school, handel en raadzaal. In dezen geest luidde later zijn
leus: ‘Heel de kerk en heel het volk’! Vooral het orgaan De Gereformeerde Kerk
heeft sedert 1888 dit standpunt verdedigd. De band met ‘de historische Kerk’ mocht
nooit worden los gelaten. De beweging waarvan Dr. A. Kuyper de leider was, zag
hij als willekeurig en ongereformeerd. De ‘doleantie’ keurde hij af, omdat men langs
dien weg alleen zichzelf van de ‘besturen’ bevrijdde, en niet de Kerk. Integendeel
heeft de doleantie de Kerk verscheurd. Op dezen grond besloot hij op het allerlaatste
oogenblik geen deel te nemen aan het ‘Kerkelijk Congres’ dat 11 Jan. 1887 door
Dr. Kuyper geopend werd. Hij heeft zijn standpunt nader verdedigd op 21 April d.a.v.
in een vergadering te Utrecht. In 1893 ontwierp hij, daartoe gesommeerd van
antirevolutionnaire zijde, een programma van beginselen voor de te stichten
Christelijk-Historische partij. Doch hij heeft niet gesticht, wat velen van hem
verwachtten, een ‘Christelijk-nationale partij’.
Met F.L. Rutgers bezorgde hij: G. Voetii Trac. tatus selecti de politica ecclesiastica
(Amst. 1885-86).
Hij huwde 22 Jan. 1868 te Utrecht met J a c o b a J o h a n n a H o r s t .
Zijn portret staat in het genoemde Gedenkboek, waar ook een lijst van zijn
geschriften is samengesteld.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. v. Prot. Godgel. in Ned. IV, 51-64;
Kerkelijk Handboek (1907) Bijl. 154, (1908) Bijl. 103, (1910) Bij1. 168; L. K n a p p e r t ,
Gesch. der Ned. Herv. Kerk II (Amst. 1912), 343, 345; J. R e i t s m a , Gesch. v.d.
Hervorming en de Herv. Kerk (Utr. 1916), 840, 849, 854; Brinkman's Catalogus
(1850-1882), 530, (1882-1891), 241 v., (1901-1910), 442 v.
Knipscheer

[Hoedemaker, Herman ten Cate]
HOEDEMAKER (Herman t e n C a t e ), geb. te Lonneker 14 Mei 1823, overl. (te
Deventer?)

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 8

780
10 Sept. 1901. Hij was doopsgezind predikant te Mensingeweer sedert 4 Maart
1849, te Noordbroek en Nieuw-Scheemda in 1850, te Grouw sedert 14 Nov. 1852,
te Deventer sedert 2 Nov. 1856; emeritus 1 April 1889. Hij was te Enschede gehuwd
op 26 Maart 1851 met G e e r t r u i d t e n C a t e . Van hem verscheen: Open brief
aan een vriend n. aanl. v. hetgeen door den Heer L. Mees op Woensdag den 12
Febr. j.l. gezegd werd, ter toelichting en verdediging van eenige stellingen (Deventer
1874); Leerrede, uitgesproken 25 Febr. 1883 over Matth. 6:9a en eenige bijgevoegde
ophelderende aanteekeningen (Deventer 1883); Een
klimato-therapeutischeverhandeling in G. J o n e k b l o e t , Een winter te Davos
(Amst. 1890).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. v. Prot. Godgel. in Ned. IV, 611;
Catalogus der werken over de Doopsgez. (Amst. 1919), 316; Brinkman's Catalogus
(1882-1891), 274.
Knipscheer

[Hoefer, Peter Jacob Gustav]
HOEFER (Peter Jacob Gustav), geb. te Linnich 12 Jan. 1805, overl. te Sittard 18
Febr. 1895. Hij was de zoon van J.H. H o e f e r , predikant en maire, en M a r i e
M e r k e n s , studeerde te Halle en te Bonn, werd na een colloquium doctum predikant
te Sittard 24 Nov. 1833; emeritus 1 Nov. 1885. De Evangelische school, in 1856
door hem gesticht, werd in 1885 naarhem ‘Gustaaf Hoefer-school’ genoemd. Tot
1867 preekte hij er in het Duitsch, omdat Sittard behoorde tot Gulik. Hij huwde 30
Juni 1835 met C a t h a r i n a H i e f f en schreef: Geschichte der reformirten
Gemeinde zu Sittard, zur 300-jährigen Feier der ersten Verkündigung des reinen
Evangeliums (1853). Zijn zoon F.A. H o e f e r schreef: Ter nagedachtenis van P.J.G.
Hoefer in het Jaarboekje der Limburgsche Protestanten- Vereeniging voor 1919,
blz. 13-38 met portret.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. v. Prot. Godgel. in Ned. IV, 65.
Knipscheer

[Hoefnagel, Pieter]
HOEFNAGEL (Pieter), geb. te Haarlem, overl. ald. in Nov. 1737, zoon van A d r i a e n
H o e f n a g e l en M a i j c k e n F r a n s v a n d e n B r o e c k e . Hij was leeraar van
de Doopsgezinden in de Kruisstraat te Haarlem (‘president van de vergadering van
de vrienden’ geheeten). Hij huwde 8 Juli 1685 te Haarlem met. H i l l e k e
A m e l s d o n c k L e e u w , en schreef: Zedige Bedenkingen over het bitter Lijden
onzes Heeren en Zaligmaakers Jezus Christus waar agter Geur van Geestelijcken
Specerijen, uitgebreid in eenige Stichtelijke Rijmwerken, Over de verscheide Stoffe
(Haarl. 1701; herdr. 1714); Ondersoek op 't Merkwaardig Getal 666 (Haarl. 1715);
De Schaduw en het Ligchaam der Profeetsyen, vertoond in het boeck der
Openbaaringen van Johannes (Haarl. 1717); Bijvoegsels daarop (Haarl. 1732);
Melchizedek, beschouwd in zijn eeuwig Priesterschap (Haarl. 1730); een Lijkdicht
in D. V o o r h e l m , Lijck-Reden op Matthijs van Dalen, leeraar der Vlaamsche
Doopsgezinde Gemeente tot Haerlem, overl. 3 Dec. 1707.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. v. Prot. Godgel. in Ned. IV, 66
v.; Catalogus der werken over de Doopsgez. (Amst. 1919), 218, 251.
Knipscheer
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[Hoefnagels, Petrus Joannes]
HOEFNAGELS (Petrus Joannes), geb. te Venray 28 Milaart 1820, overl. te
Roermond 22 Sept. 1904, zoon van W i l l e m en E l i s a b e t h V e r s l e i j e n , werd
20 Sept. 1845 te Roermond priester gewijd en, na voltooiing zijner theologische
studien aan de universiteit te Leuven, professor in de wijsbegeerte te Rolduc 1 Mei
1847; directeur van het college te Roermond 10 Sept.
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1851; professor in de H. Schrift aan het Groot Seminarie te Roermond 20 Aug. 1854;
kanunnik van het Kathedraal Kapittel 23 Juni 1862; president van het Seminarie 16
Maart 1865; Geheim Kamerheer van Z.H. vicaris-generaal 10 Mei 1887; ook was
hij examinator, synodalis proost van het Kapittel, voorzitter der St.
Josephsvereeniging en lid der priesterbroederschap St. Caecilia te Venray, waarvan
hij meermalen de waardigheid van proost bekleedde.
Zie: Zijn bidprentje; Limburg's Jaarboek (1909), 220-225.
Verzijl

[Hoeingius, Jodocus of Joost]
HOEINGIUS (Jodocus of Joost) of H o e i n g h ( a ) , H o e j n g h i u s , H o e i j i n g u i e ,
H o i n g i u s , geb. te Onnae of Unna (land van de Mark), overl. te Harderwijk 9 Juli
1637. Hij was er sedert 1603 rector van de kwartierschool te Harderwijk. Als
plaatsvervangend vertaler voor de overzetting van de Statenvertaling is hij
aangewezen, maar zijn overlijden belette zijn werkzaamheid in dezen. Hij was
gehuwd met A n n e k e n W i j n t g e n s . Hij schreef: Kort antwoordt op de
Benthomsche ende Steenfortsche getuijchnissen dewelcke D. Vorstius in synen
Voorloper.... heeft uytgegeen (Harderw. 1612); Tegenbericht op D. Vorstii lasterlycke
ende ongefondeerde antwoort, daermede hij Jodoci Hoeingii.... getuichnis, tegens
hem gegeven, in synder volcomender antwoort poget te vernielighen (Harderw.
1612).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. v. Prot. Godgel. in Ned. IV, 67
v.
Knipscheer

[Hoek, Izack]
HOEK (Izack), geb. 25 Oct. 1735, overl. te Pijnacker 26 Oct. 1814. Hij was predikant
te St. Laurens sedert 26 Sept. 1784, te Kapelle sedert 5 Oct. 1788, te Pijnacker
sedert 29 Mei 1791; emeritus 1 Juni 1814. Hij schreef: De genadeleiding Gods....
('s Gravenh. 1834); De regtvaardiging van den uilverkoren zondaar om niet.... ('s
Gravenh. 1834); De Rotssteen des rechtvaardigen.... ('s Gravenh. 1834).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. v. Prot. Godgel. in Ned. IV, 68;
Kerkelijk Handboek (1907) Bijl. 150, (1909) Bijl. 135, 137; Brinkman's Catalogus
(Amst. 1858), 296.
Knipscheer

[Hoek, Nicolaas Stoffel]
HOEK (Nicolaas Stoffel), geb. te Rotterdam in Juni 1782, overl. te Kampen 2 Sept.
1852. Hij was een zoon van A. H o e k , studeerde in de godgeleerdheid te Utrecht
en was predikant te Zijderveld sedert 4 Dec. 1808, te Engelen sedert 9 Dec. 1809,
te Kampen sedert 8 Oct. 1815. Hij huwde te Utrecht in Nov. 1808 met M a r g a r e t h a
v a n S c h e r p e n z e e l . Over hun zoon Johannes Hoek (dl. II, kol. 582). Hij schreef
[met A.W. v a n V l o t e n j Viertal Leerredenen ('s Hertogenbosch 1822); [met
anderen] Leerredenen ter gelegenheid van den Overijselschen dankdag voor 't
gewas (Kampen 1831); Synodale Leerredenen... ('s Hertogenbosch 1838); Het
Koningrijk van God, 325sten gedenkdag v.d. Kerkhervorming (Kampen 1842);
Twaalftal nagelaten preken, met voorrede van J. Hoek (Schoonhoven 1853).
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Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. v. Prot. Godgel. in Ned. IV, 68
v.; Kerkelijk Handboek (1907) Bijl. 170, (1912) Bijl. 148.
Knipscheer

[Hoek, Kornelis van]
HOEK (Kornelis v a n ), of H o e c k , geb. te Rotterdam, overl. aldaar 23 Maart 1722.
Hij is op 1 Dec. 1674 gehuwd met M a a r t j e C o r n e l i s d r . P o o r t e g a e l (overl.
30 Sept. 1716). In de geschillen onder de rijnsburger Collegianten met Jan
Bredenburg (dl. II, kol. 292 v.) is ook hij opgetreden. Hij achtte den staat van de
Algemeene Christelijke Kerk zóózeer in verval, dat er evenmin
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voor een bindende confessie als voor een geordenden leeraarsstand plaats was.
Hij schreef: Lijkreden op J. Oudaen Fz. (Rott. 1695); Christelijke bedenkingen
over en tegen de aanmerkinge van H. Schijn op het formulier van benodiging en
toelating enz. met een Appendix. Door een liefhebber van de Algem. Christel.
verdraagsaamh. (Amst. 1701); De Christelijke verdraagzaamheit verdedigt tegens
dr. H. Schijn.... Alsmede enige bedenkingen over de onbepaalde verdraagzaamheid,
de verwoesting der Doopsgezinden van L. Bidlo.... (Rott. 1701); Nader verdediging
der Christelijke verdraagzaamheit tegens de laatste wederspraak van dr. H. Schijn
en L. Bidloo (Rott. 1703); zie al deze geschriften en tegenschriften in Catalogus der
werken over de Doopsgez. (Amst. 1919), 165 v., 232, 256; De vernederde en
verhoogde Christus, behelzende's Heitants geboorte, leeven, lijden, sterven en
begrafenis, opstandinge, hemelvaert, zittinge aen Godts rechterhant en koomste
ten oordeele, met platen en verzen (Rott. 1715; 2e dr. 1716 (?); 3e dr. Amst. 1725).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. v. Prot. Godgel. in Ned. IV, 70
v.; Catalogus der werken over de Doopsgez., zie boven; A r r e n b e r g , Naamreg.
enz., 35.
Knipscheer

[Hoek, Sander van]
HOEK ( v a n ), geb. te Rotterdam 19 Dec. 1757, overl. te Middelburg 4 Oct. 1816.
Zijn ouders waren J a n v a n H o e k en G e e r t r u i F o c k . Hij studeerde in de
godgeleerdheid te Groningen en was predikant te Gandersum (Oost-Friesl.) sedert
4 Nov. 1781, te Wadenooien sedert 20 Nov. 1785, te Aalburg en Heesbeen sedert
15 Maart 1789, en in de engelsche gemeente te Middelburg (en Vlissingen) sedert
1807 (1809). Hij huwde in 1779 te Groningen met A l i d a K r u l (overl. te Aalburg),
en in 1792 met A d r i a n a P a l e s t e i j n . Hij schreef: Gedenkwaardigheden uit de
geschiedenis der Israëlieten.... (Amst. 1805); Natuur- en geschiedkundige
beschrijving van den verschrikkelijken watervloed 14/15 van Louwmaand 1808
(Haarl. 1808/1809); Geschiedkundig verhaal van de landing en den inval der
Engelschen in Zeeland in 1809 (Haarl. 1810), en vertaalde verschillende werken,
o.a. een hijbelsche geschiedenis en een kerkgeschiedenis van J.J.F. S c h m i d .
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. v. Prot. Godgel. in Ned. IV, 71-73;
Kerkelijk Handboek (1903) Bijl. 160; A r r e n b e r g , Alphabet. Naamt. (1832), 254.
Knipscheer

[Hoek, Daniel van der]
HOEK (Daniel v a n d e r ), geb. te Zierikzee 24 Febr. 1733, overl. te Grijpskerk 7
Jan. 1803. Hij was de eenige zoon van W i l l e m v a n d e r H o e k en W i j f j e
d e n H e r d e r , was predikant te Ouddorp sedert 29 Mei 1757, te Waarde sedert
13 Mei 1770, te Oudelande sedert 7 April 1776, te Poortvliet sedert 1 Oct. 1780, te
Ovezande en Driewegen sedert 13 Mei 1787, te Baarland sedert 5 Febr. 1792, te
Grijpskerk (Zld.) sedert 21 April 1799. Hij huwde 29 Mei 1757 te Ouddorp met
J o h a n n a S t a m uit Leerdam. Hij schreef: Leerredenen over de belijdenis des
geloofs der Geref. Nederl. Kerken, drie deelen (1792). Zijn zoon W i l l e m v a n
d e r H o e k , apotheker te Goes, gaf een leerrede van hem uit, die bij zijn dood
gereed was om op 2 Jan. 1803 te worden uitgesproken: Laatste onuitgesproken
leer- en lijkreden.... op het afsterven van Pieter Dekker, ambachtsheer van
Grijpskerke en Poppendamme, 1741-24 Dec. 1802 (Middelb. 1818).

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 8

Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. v. Prol. Godgel. in Ned. IV, 73
v.; Kerkelijk Handboek (1907) 146, (1909) 124, 131, 142, 144, 152.
Knipscheer
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[Hoekelen, Arnoldus van]
HOEKELEN (Arnoldus v a n ), kartuizer, overl. bij Arnhem 24 Jan. 1494. Hij is tot
aan zijn dood prior geweest van het kartuizerklooster Monnikhuizen bij Arnhem.
Bovendien heeft hij een tijd lang als visitator de nederduitsche orde-provincie
bestuurd (o.a. in 1392). In 1393 was hij convisitator van dit ressort, terwijl Simon
van der Schueren (dl. VI, kol. 1232) toen visitator was.
Zie: Bijdr. en Med. Hist. Gen. Utr. IX (1886), 231: A. R a i s s i u s , Origines
Cartusiarum Belgi (Duaci 1632), in Syllabo V.P. Visitatorum.
Scholtens

[Hoen, Simon Jansz.]
HOEN (Simon Jansz.), geb. te Monnikendam, overl. 12 Jan. 1610 voor Tidore. Hij
was schipper op de vloot der zoogenaamde ‘Oude Compagnie’ van 1598, ontstaan
uit de samensmelting van twee amsterdamsche maatschappijen. De eerste van de
vijf door haar uitgeruste vloten stond onder commando van Jacob van Neck, die
Hoen onder zich had. In het wondere jaar 1598, toen niet minder dan 22 schepen
van verschillende reederijen onze zeegaten uitliepen naar Indië, het beloofde land,
stevende ook Hoen daar heen. Die tocht was bijzonder gelukkig. Met vier volgeladen
schepen bereikte men het opgetogen vaderland. In 1603 voer hij, ditmaal in dienst
der inmiddels tot stand gekomen O.I.C., op de vloot van Steven van der Hagen (zie
kol. 664), die ook de Molukken bereikte en er vasten voet kreeg. In den zomer van
1606 in het vaderland teruggekeerd, ondernam hij den tocht (1607) die voor hem
en zijn admiraal, Pieter Willemsz. Verhoeff, de laatste zou zijn en meer veroveringen
en verkenningen ten doel had, dan wel vreedzaam handeldrijven. Er werd namelijk
in die dagen druk onderhandeld over een mogelijken vrede met Spanje en daarom
was er de Compagnie veel aan gelegen den buit, landbezit in den verren archipel,
zooveel mogelijk binnen te hebben, vóór de vrede daar een eind aan maken zou.
Vóór 1 Sept. 1609 moest Verhoeff, zoo luidde het bevel van heeren bewindhebbers,
de specerijeilanden bezet hebben. Bij de poging van den admiraal om een sterkte
op Banda op te richten, werd hij met dertig anderen overvallen en gedood,
aangemoedigd als de inboorlingen waren door den Engelschman Keeling, die in
dienst der britsche O.I.C. met zijn schip daar voor anker lag. Toen had Hoen, die
terstond het admiraalschap aanvaardde, de gelegenheid om te toonen wie hij was.
Onversaagd tastte hij door, verdreef Keeling en verklaarde Banda Neira ‘voor eeuwig
vervallen aan de Staten-Generael, sijne Princelijcke Excellentie en de generale
Compagnie’. Tevens stichtte hij fort Nassau. Even cordaat toonde hij zich op Batjan.
Het daar door de Spanjaarden gebouwde fort viel hem in handen (Nov. 1609),
waardoor hij gelegenheid kreeg de gevangen genomen spaansche bezetting in te
wisselen (Maart 1610) voor den in 's vijands handen gevallen Paulus van Caerden
(dl. V, kol. 66). Nadat hij er in geslaagd was een verdrag tusschen Ternate en Batjan
tot stand te brengen, kwam hij bij het beleg van Tidore te overlijden.
Zie: d e J o n g e , Opkomst I-III (1862); C o l e n b r a n d e r , Kolon. Gesch. II ('s
Gravenh. 1925); I J z e r m a n , Het journaal van Hendrik Ottsen (uitg. der Linsch.
Ver.) ('s Gravenh. 1918).
Bartelds

[Hoest, Samuel Joannes de]
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HOEST (Samuel Joannes d e ), geb. te Amsterdam 19 Juni 1804, overl. te Nijkerk
13 Febr. 1877. Hij was de zoon van G e r r i t d e H o e s t en J o h a n n a J a c o b a
N e u r a g e r , studeerde te Amsterdam en te Utrecht en was predikant te Ottoland
en Neder-Blokland sedert 2 Sept. 1827,
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te Leksmond en Lakerveld sedert 5 Sept. 1830, te Nijkerk sedert 7 Aug. 1831.
Zoowel tegen de afscheiding als tegen de leervrijheid heeft hij zich gekant. Hij is 6
Mei 1843 te Amsterdam gehuwd met H e n r i e t t a P a l m (geb. te Amsterdam in
1818, overl. in 1894), en heeft verscheidene leerredenen en andere stichtelijke
geschriften in druk uitgegeven, o.a. een Avondmaalsboekje (Amst. 1849).
Zijn portret is gelithografeerd door S.J. de Hoest.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. v. Prol. Godgel. in Ned. IV, 92-94;
Kerkelijk Handboek (1903) Bijl. 145, (1907) Bijl. 133, 144; Alphab. Naaml. v. boeken
enz. (Amst. 1858), 297; Brinkman's Catalogus (Amst. 1884), 533.
Knipscheer

[Hoeth, Mr. Albert Willem]
HOETH (Mr. Albert Willem), geb. te Westerbroek, gemeente Hoogezand 13 Juli
1758, overl. te Groningen 27 Juli 1827, was de zoon van W i l l e m A l b e r t H o e t h
en A n g e n i t a E m i l i a M e u r s .
Hij studeerde te Groningen, waar hij 11 Dec. 1773 werd ingeschreven en waar
hij 13 Mei 1778 in de rechten promoveerde op een dissertatie De tempore partis
legitimae.
Hij werd advocaat te Groningen en vereenigde zich met de revolutie van 1795.
In 1797 werd hij door de Staten van Stad en Lande benoemd tot rechter van
Bellingwolde, doch bleef te Groningen wonen.
Na den tweeden staatsgreep van 12 Juni 1798 werd hij 20 Aug. d.a.v. een der 5
leden van het Uitvoerend bewind. Hij was 7 malen, bij afwisseling met zijn
ambtgenooten, president van dat lichaam, hetwelk een groote macht bezat. Ingevolge
de grondwettelijke bepalingen was hij, toen hij met 1 Juli 1801 zou altreden, niet
herkiesbaar, en hij werd 3 Juni te voren vervangen.
Hij was tot Aug. 1798 gematigd, vergeleken bij Vreede en zijn volgelingen, maar
sloot zich als lid van het Uitvoerend bewind aan bij Ermerins en van Swinden, die
vrij radicaal waren. Hij werd in 1801 door een gematigde vervangen.
Hij nam geen deel aan den derden staatsgreep van 12 Sept. 1801, maar keerde
naar Groningen terug en vatte zijn ambt van rechter van Bellingwolde weder op. Op
17 Nov. 1801 werd hij met ingang van 1 Maart 1802 benoemd tot raadsheer in het
departementaal gerechtshof te Groningen.
Toen na de inlijving bij Frankrijk de rechterlijke organisatie gewijzigd werd, werd
Hoeth bij Keizerlijk decreet van 24 Jan. 1811 benoemd tot substituut van den
procureur-crimineel voor den dienst bij de hoven van assises en van het parket in
het departement Ems Occidental. Hij bleef die betrekking na het herstel der ona
hankelijkheid voor de provinciën Groningen en Drente behouden tot zijn dood.
Hij huwde 16 April 1781 E l i s a b e t h S o p h i a W i c h e r s , gedoopt 16 Mei
1755, overl. 6 Dec. 1797, bij wie hij een zoon had.
Ramaer

[Hoeve, Adriaan Hendrik van der]
HOEVE (Adriaan Hendrik v a n d e r ), geb. te Amsterdam 26 Maart 1803, overl. te
Hilversum 4 Juli 1898. Zijn ouders waren G e r a r d u s v a n d e r H o e v e e n
C a t h a r i n a J o h a n n a v a n S a n t e n . Hij huwde in 1830 met C l a s i n a
V e r w o e r t (overl. 3 Mei 1863). Hun zoon G e r a r d u s J o h a n n e s v a n d e r
H o e v e overleed in 1916 te Apeldoorn. Hij studeerde te Utrecht in de
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godgeleerdheid, werd predikant te Gendringen 19 Dec. 1830, te Olden-Keppel en
Keppel-binnen 8 Oct. 1837;
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emeritus 1 April 1871. Tot 1894 woonde hij te Keppel; sedert woonde hij te Hilversum
bij zijn dochter. Na zijn dood verscheen van zijn hand Mededeelingen en
ontboezemingen, waarin hij ons zijn zieleleven doet kennen. Ook is hij
godsdienstleeraar geweest op Kruisberg bij Doetinchem. De gemeente Halle werd
mede onder zijn leiding in 1858 zelfstandig naast Zelhem. J.N. v a n d e r H o e v e
was er de eerste predikant. Hij schreef: Responsio ad quaestionem ab ordine
theologorum in Acad. Groning. propositam.... (over de bekeering, bekroonde
verhandeling op een prijsvraag, opgenomen in Annales Acad. Groning. 1827-28.
Zijn boek Over de viering van den dag des Heeren (Amst. 1842) is bekroond door
de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Ook schreef hij in Tijdspiegel (1878) en
in Levensberichten van de Maatschappij der Nederl. Letterkunde (1878) het leven
van J.P. de Keyser (dl. III, kol. 689). Eindelijk vele geschriften van stichtelijken en
practischen aard, artikelen in tijdschriften en vertalingen uit het hoogduitsch. De
titels van al deze werken vindt men elders genoemd.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenboek v. Protest. Godgel. in Ned.
IV, 94-96; Kerkelijk Handboek (1903) Bijl. 129, 131, 147; Alphab. naamlijst van
boeken enz. (1833-1849), 161, 198, 597; Brinkman's Catalogus van boeken enz.
(1850-1882), 533, (1882-1891), 243; v a n B e m m e l S u y c k , Levensbericht van
A.H. van der Hoeve (Leid. 1890); t e W i n k e l , Ontwikkelingsgang der Ned. Letterk.
III (Haarlem 1927); L.D. P e t i t , Repertorium (Leid. 1907), kol. 1314, 1361.
Knipscheer

[Hoeve, Mr. Justus van der]
HOEVE (Mr. Justus v a n d e r ), geb. te Gouda 17 Febr. 1760, zoon van W i l l e m
v.d. H. (geb. te Gouda 7 Sept. 1727, zoon van F r e d e r i c k v.d. H., gehuwd 16 Juni
1716 met P e t e r n e l l a v a n d e r H o e v e ) en M a r g a r e t h a A n n a v a n
D i e p e n b r u g g e (gehuwd 8 Aug. 1752).
In 1781 kocht de nog minderjarige Mr. Justus, doctor in de beide rechten, wonende
te 's Hertogenbosch, met notaricele volmacht van zijn vader, toen raad in de
vroedschap en regeerend burgemeester van Gouda, het secretarisambt der Stad
en vrijheid Oss, voor zijn leven.
Justus huwde te 's Hertogenbosch 6 Jan. 1782 M a r i a G e e r t r u i d a V e r s t e r .
In Oss werden gedoopt de volgende 3 kinderen: W i l h e l m i n a F r e d e r i c a , 11
Juli 1784; A b r a h a m J u s t u s , van Weddestee, gezegd Ulius, 11 Mei 1786;
C a t h a r i n a A n n a M a r i a , 19 Oct. 1788. In 1789 liet Justus van der Hoeve het
secretariaat van Oss waarnemen door een substituut-secretaris, ging in den Bosch
wonen en werd daar raad en schepen der stad. In de troebelen van den patriottentijd
en na de komst der Franschen verbleef hij meestal op zijn landgoederen in
Kleefsland.
In 1795 (zie artikel Joh. Petr. v. Meeuwen) en in 1798, onder het bestuur der
demagogen in den Bosch, beproefde men J. van der Hoeve het recht op het
secretarisambt van Oss te ontnemen, om zijn aanhoudende absentie uit Oss, doch
hij wist zich te handhaven, wegens den koop van dit ambt voor zijn leven. Mr. Justus
van der Hoeve wordt in de Introduclio in nelitiam rei litera iae maxime Prov. Brab.
Sept. van C.R. H e r m a n s (1834) onder de noordbrabantsche schrijvers genoemd
als auteur van een Hist. Patr. in handschrift. Hij overleed op zijn landgoederen in
Kleefsland, in 1800.
Zie: Uit het verteden van Oss en Omgeving in weekbl. de Stad Oss, Nov. 1926-Oct.
1927.
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Over Wilhelmina Frederica van der Hoeve: C o p p e n s , Gesch. Bisd. 's Hertogenb.
III, 385.
Cunen

[Hoeven, Abraham Hendrik]
HOEVEN (Abraham Hendrik t e n of t e r ) of T e r h o e v e n , geb. te Arnhem 21 Febr.
1782, overl. te Amsterdam 1 Oct. 1858. Hij studeerde te Harderwijk en te Leiden,
word predikant te Lunteren 28 Juli 1805, te Lochem 13 Maart 1808, te Leeuwarden
3 Sept. 1815, te Amsterdam 8 Maart 1818; emeritus 1 Jan. 1858. Hij was te Lochem
gehuwd met G e e r t r u i d a E l i z a b e t h M u n n i k . Hij gaf eenige precken in het
licht, n.l. zijn herdenkingsrede op 29 Juli 1855, toen hij 50 jaren predikant was
geweest (Amst. 1855), en zijn Afscheidswoord (Amsterdam 1858). Met M. v a n
M e e t e r e n en H.J. v a n T o l schreef hij: Ter gedachtenis van Wilhelm Broes
(overl. 7 Jan. 1858).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woorderb. v. Prot. Godgel. in Ned. IV, 102
v.: Kerkelijk Handboek (1903) Bijl. 141, 142, (1908) Bijl. 103, (1911) Bijl. 165.
Knipscheer

[Hoeven, Emanuel van der]
HOEVEN (Emanuel v a n d e r ), geb. te Amsterdam omstreeks 1660, aldaar
gestorven na 1727, was draar agent van den hertog van Saksen-Weissenfels;
waarschijnlijk was hij koopman. Hij behoorde tot de leden van het bekende
letterkundige gezelschap Nil volentibus arduum, dat destijds een grooten invloed
in tooneplzaken had en het fransche klassieke tooneel in ons land propageerde en
importeerde. Hij schreef ook voor het tooneel; wij bezitten van hem een uit het
fransch van D o r i m o n d vertaald kluchtspel Trapolijn (Les amours de Trapolin) en
een eveneens uit het Fransch van P a l a p r a t vertaald Harlekijnstuk Phaëton (1724).
Maar het meest bekend is van der Hoeven geworden door zijn geschiedwerk Leeven
en dood der.... Gebroeders Cornelis de Witt.... en Johan de Witt (Amsterdam 1705,
o

4 , m. portretten: fransche vertaling: Histoire de la vie et de la mort des deux illustres
o

frères Coneille et Jean de Witt. Utrecht 1709, 12 , 2 dln.), dat nog beteekenis heeft
als de eerste proeve van een op de documenten gebaseerde biographie van de
beroemde gehroeders.
Zie: d e W i n d , Bibliotheek der Ned. geschiedschrijvers, Aanhangsel, 10; t e
W i n k e l , Ontwikkelingsgang der Ned. letterkunde III, 57, 101, 133. V. 139.
Brugmans

[Hoffman, Melchior]
HOFFMAN (Melchior), geb. te Hall (Zwaben) omstreeks het einde der vijftiende
eeuw, overl. waarschijnlijk kort na 19 Nov. 1543 te Straatsburg. Hij wordt ‘de vader
van het nederlandsch anabaptisme’ (Knappert), ‘de grootvader (door Mienno Simons)
van de doopsgezinde beweging’ genoemd. Hoewel hij bijna altoos in verschillende
andere landen heeft gezworven, behoorde toch Nederland, zij het ook korten tijd,
tot het terrein van zijn werkzaaniheld. Van zijn jeugd weten wij niets. Hij was bestemd
voor hontwerker en wordt daarom meermalen aangeduid als ‘de Zwaabsche
bontwerker’. Tot het einde toe heeft hij ook als bontwerker in zijn onderhoud voorzien,
totdat hij in de gevangenis niet meer werken kon. In Lijfland reizende, waar de

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 8

prediking in reformatorischen geest al vroeg bij velen ingang had, werden hem ‘door
Gods genade de oogen geopend, zoodat hij de goddelijke waarheid en Christus
begon te erkennen’. Als leekeprediker trad hij hier op in het midden van 1523, een
vurig verbreider van Luther's leer te Wolmar. Hier werd hij al vervolgd, gekerkerd
en, door bemiddeling van den ‘magister, provincialis der Duitsche ridderorde’, slechts
met verbanning bed eigd. In het najaar van 15.4 ging hij naar Dorpat. Hier werd hij
vervolgd
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door roomschen en ook door evangelischen, die hem als leekeprediker niet konden
dulden. Toen men hem echter wilde gevangen nemen, 10 Jan. 1525, brak er oproer
uit onder het volk. Hoffman zelf heeft dit geweld afgekeurd en vluchtte naar Riga.
Niet alleen van de beide predikanten aldaar, maar zelfs van Luther (d.d. 17 Juni
1525) en van Bugenhagen mocht hij te Wittenberg gunstige getuigenissen verwerven.
Hoffman heeft deze getuigenissen, vermeerderd met eigen beschouwingen daarover,
in druk uitgegeven. Hierbij valt op te merken dat hij toen ten aanzien van de leer
van de rechtvaardigmaking en de praedestinatie zuiver luthersch was. Alleen is
reeds nu een streven in hem waar te nemen om naast het (verstandelijk) geloof
vooral op heiliging des levens aan te dringen. Ook zien wij in zijn eerste geschriften
verschijnselen, die een chiliastischen ijveraar doen verwachten, nl. hier en daar
allegorische Schriftverklaring en eschatologische gedachten. In den nazomer te
Dorpat teruggekeerd, geraakte hij er in conflict met de luthersche predikanten, vooral
omdat hij tegenover hun menschelijke roeping zijn goddelijke profetische roeping
bepleitte, daarbij Luther's getuigschrift op den voorgrond stellend. Uitgeweken naar
Reval wijdde hij zich aan verpleging van zieken; maar door toedoen van de
predikanten verdreven, ging hij naar Stockholm. Van zijn verblijf aldaar weten wij
alleen dat hij de Formaninghe heeft uitgegeven, een verklaring van Daniël 12. Hierin
verwerpt hij den eed en de overheid en huldigt hij al meer eschatologische gedachten.
Tegen het najaar van 1533, het zevende jaar na 1526, viel de wederkomst van
Christus te verwachten. Op 13 Jan. 1527 verbood koning Gustaaf hem het prediken
in zijn rijk. Nu begaf hij zich naar Lübeck. De aanhang van Luther was hier wel groot,
maar de Raad der stad, bevreesd voor oproer, verdreef toen de predikanten. Met
levensgevaar moest Hoffman weer vluchten, te zorgelijker voor hem nu hij in Zweden
gehuwd en pas vader geworden was. Te Maagdenburg aangekomen werd hij
terstond bestreden door Nic. Amsdorf, die tegen hem schreef: Eine vermanung an
die von Magdeburg, das sie sich fur falsche profeten zu hüten wissen (Magd. 1527).
Het boekje dat Hoffman daartegen geschreven heeft, is geheel verloren gegaan. In
dezen tijd gaf ook Luther zijn misnoegen over Hoffman te kennen, en noemde diens
verwachtingen: ‘somnia’ en ‘fanaticae speculationes’, ja miskenning van Christus.
Hierna is het nog bekend dat hij te Hamburg is geweest. Nog in hetzelfde jaar 1527
vestigt hij zich te Kiel als luthersch predikant, met verlof van den koning, Frederik
I, om ‘im gantzen land zu Holsien das wort Gots zu predigen’. Niet zonder trots
kondigde hij nu zichzelven aan als ‘Koninckliker Majestät tho Dennemarcken gesette
Prediger thom Kijll’. Toch duurde de vrede ook hier niet lang. De oprichting door
Hoffman van een eigen drukkerij in 1528, zijn strijd met Amsdorf en anderen, en
nog veel meer, liep uit op een twistgesprek (8 April 1529) en zijn verbanning uit het
land. Amsdorf had tegen hem geschreven: Das M. Hofman ein falscher Prophet
und seine Leer vom jüngsten Tag unrecht, falsch widder Gott ist; an alle Heilige und
Gleubige an J.Chr. zum Kiel und ym gantzen Holstein (1528), waarop hij liet volgen:
Das Niclas Amsdorff.... ein Lügenhafter, falscher Nasengeist sey offentlich bewiesen.
In dezen geest moeten er meer geschriften over en weer gewisseld zijn. Luther had
inmiddels ook geraden zulke ‘Steigergeister’ als Hoffman niet zoo vrij te laten. Het
genoemde twistgesprek werd te Flensburg gehouden en liep over het
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Avondmaal en de tegenwoordigheid van Christus' werkelijke lichaam in het brood
dat men eet. Hij vluchtte met de zijnen naar Oost-Friesland, hopende dat Luther's
invloed zijn leven niet langer verbitteren zou. Te Emden wordt hij voor de aldaar
sinds 1528 voorkomende anabaptisten een ‘zoon der vertroosting’, predikend dat
de wederherstelling aller dingen nabij was, zichzelven houdende voor Elia, die het
wereldgericht aankondigt, zeggende: ‘Man soll wissen dass man den propheten
Heliam, der vor den jüngsten tag hergehen soll, an ihm hab. Gott hat ihn geschickt!
Er sei der letzte! Gott werd keinen mehr schicken’. Weder wordt hier het banvonnis
over hem uitgesproken. In Juni 1529 is hij in Straatsburg, het toevluchtsoord voor
vele vervolgden in dien tijd. Hier bezorgde hij de uitgave van een verslag van het
twistgesprek te Flensburg (zie boven) in zijn Dialogus und grüntliche berichtung
gehaltener disputation im land zu Holstein.... (Strassburg 1529; spoedig herdrukt
te Augsburg), waartegenover Bugenhagen schreef: Acta der Disputation zu
Flensburg.... (Wittenb. 1529). Ook schreef Hoffman hier: Uitlegging van Johannes'
Openbaring (1530). In April 1530 kwam hij zóó ver in zijn strijd tegen de predikanten,
dat hij bij den Raad een kerk voor hem en zijn geestverwanten vroeg, hiermede
voor de anabaptisten gelijke rechten met de Staatskerk verlangende. Voor de
algemeene verontwaardiging over dit verzoek moest Hoffman vluchten. Hij ging
weer naar Oost-Friesland en vestigde zich te Emden. Al heeft hij hier den doop der
volwassenen als het kenmerk der geloovigen ingevoerd, toch was het geen gemeente
van wederdoopers die hij verzamelde en is de naam van ‘wederdooper’ door hem
steeds afgewezen. Zijn gemeente heette alleen een van ‘waarachtige discipelen
des ewigen Woords Gods’. De doop was het bondsteeken van hen die de
wederkomst des Heeren verwachtten. Zij noemden zich ‘Bondgenooten’. Toch werd
hij ook hier als wederdooper verbannen. Nog kon hij Jan Volkertszoon Trijpmaker
als zijn opvolger aanstellen. Maar ook deze is weldra verdreven. Hier schreef hij
waarschijnlijk: Die ordonnantie Gods...., ons alleen bekend uit een vertaling in 1611.
In dezen tijd doorreisde hij ons land en was hij o.a. te Amsterdam, van waar
vervolgingen door de overheid hem weer naar Straatsburg dreven. Toen Jan
Trijpmaker met acht anderen in 's Gravenhage werden onthoofd (4 Dec. 1531) was
hij reeds vertrokken. Voor nederlandsche lezers was bestemd zijn Verclaring van
den gevangenen en vrien wil des menschen. De beide laatstgenoemde geschriften
zijn opnieuw uitgegeven door Dr. S. Cramer in dl. V der Bibliotheca Reformatoria
Neerlandica ('s Gravenh. 1909). Den vrijen wil achtte hij (met Luther) dwaasheid,
maar God, zeide hij, maakt niemand zalig tegen zijn wil. In het begin van Dec. 1531
was Hoffman weer te Straatsburg. Om komt te gaan: in 1533 wierp men hem daar
in harde gevangenschap, waar hij jaren lang in blijft, onmenschelijk behandeld,
schrijvend op lappen linnen die wel verloren zijn gegaan, maar waarvan wij den
inhoud kennen. In 1543 (Leendertz zegt kort na 2 Jan., Hulshof kort na 19 Nov.) is
hij uit zijn lijden door den dood verlost.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. van Prot. Godgel. in Ned. IV,
121-134 (waar men ook op blz. 131-133 een volledige lijst vindt van zijn geschriften,
vaak unica, en de bibliotheken waar zij bewaard zijn); Bibliotheca Reformatoria
Neerlandica V ('s Gravenh. 1909), 125- 314, 651 (waarin overdrukken van eenige
unica, door S. Cramer van uitnemende inleidingen
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voorzien); Catalogus der werken over de Doopsgez. en.... (Amst. 1919), 61 v.; J.
R e i t s m a , Gesch. v.d. Hervorming en de Herv. Kerk (Utr. 1916), 190, 192, 195,
197-201; L. K n a p p e r t , Het ontstaan en de vestiging van het Protestantisme in
de Nederlanden (Utr. 1924), 180v., 184, 191-197, 199, 224 v., 234; W.I.
L e e n d e r t z , Melchior Hofmann (Haarl. 1883); F.O. z u r L i n d e n , M. Hoofmann,
ein Proph. der Wiedert. (Haarl. 1885).
Knipscheer

[Hoffmann, Andreas]
HOFFMANN (Andreas), geb. te Nassau-Dillenburg omstr. 1755, predikant te Graft
sedert 17 Nov. 1782, te Oudkarspel sedert 30 Nov. 1783, te Tholen sedert 15 Juni
1788, te Arnemuiden sedert 29 Dec. 1793; in 1795 ontslagen; weer predikant te
Hontenisse sedert 1 Jan. 1797; wederom ontslagen. Hij was doctor in de theologie;
de titel van zijn proefschrift luidt: Dissertatio theologica inauguralis ad loca 2 Tim.
2: 19 et 1 Petr. 3: 21.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. v. Prot. Godgel. in Ned. IV, 136
v.
Knipscheer

[Hoffmann, Johannes Martinus]
HOFFMANN (Johannes Martinus) of H o f f m a n n v o n H o f f e (H o v e ), zooals
zijn geslacht zich mocht noemen, toen het bij diploma van 14 Aug. 1630 door
Ferdinand II, Roomsch keizer, in den adelstand werd verheven. Hij was een zoon
van J o h a n J a c o b H o f f m a n n v a n H o v e en I d a R e s e n b r ü c k , en
kleinzoon van J o h a n n e s H o f f m a n n , kamerheer; gedoopt te Sittard 9 Febr.
1696, overl. te 's Gravenhage 14 Juli 1774. Hij werd predikant te Sint-Andries 4 Jan.
1722, te Geertruidenberg 19 Juni 1729, te Maassluis 22 Sept. 1737; emeritus in
1758. Hij buwde te Breda 21 Oct. 1729 met A l i d a S t u e r m a n (geb. 3 Mei 1708).
Verscheidene werken zijn door hem in druk uitgegeven.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. v. Prot. Godgel. in Ned. IV,
134-136; A r r e n b e r g , Naaml. v. boeken, 238 v.; Kerkelijk Handboek (1903) Bijl.
168, (1907) Bijl. 135.
Knipscheer

[Hofman, Bernardus]
HOFMAN (Bernardus), priester, geb. te Amsterdam 1788, overleed aldaar 13 Mei
1867. Na zijn priesterwijding te Munster Febr. 1812 was hij kapelaan in de Statie
Heintje-Hoeksteeg te Amsterdam. Hij werd 1818 pastoor van Bovenkerk, doch reeds
in Sept. 1819 werd hij overgeplaatst naar de Statie de Pool te Amsterdam. Jammer
was het, dat hij om den geldelijken toestand te verbeteren oude kostbaarheden en
gedenkstukken der Statie verkocht. Sinds 1835 was pastoor Hofman tot deken van
Amstelland benoemd, welke waardigheid hij bekleedde tot zijn dood. 17 Oct. 1855
nam hij ontslag als pastoor In 1828 was hij een der candidaten voor het bezetten
der bisschopszetels, door Koning Willem I toegezegd. De berichten door den
aartspriester over hem verstrekt aan den nuntius waren echter niet gunstig. Pastoor
Hofman was bezield met een onkerkelijken geest, en bevriend met Piet van Ghert
(dl. I, kol. 938) en met pastoor Tomas. Hij werd bij de instelling van het haarlemsch
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kapittel (veel was in dien tijd veranderd) kanunnik, en bovendien geheim kamerheer
van Paus Pius IX.
Pastoor Hofman deed in druk verschijnen: Uitlegging der Leer van de Catholieke
Kerk met betrekking tot de geschilpunten door Bossuet. Nieuwe uilgaaf, nagezien
en verbeterd door B. Hofman R.C. pastoor le Amsterdam (Amst. 1838).
Zie: Nedert. R.C. Stemmen IV (1838), 352; Bijdr. bisdom Haarlem II, 136, XXXVII
(117), 122-125; De Godsdienstvriend I, 99, III, 241, XXXIV, 152; A l b e r s , Gesch.
herstel der Hierarchie in de Nederlanden I, 270 v.
Fruytier
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[Hofsnider, Herman]
HOFSNIDER (Herman) was raadsheer te Groningen en zond achtereenvolgens in
het licht Beknopt Kronijkje van Groningen en de Ommelanden.... tot op den jare
o

1727 (Groningen 1727, 8 ); erachter is gevoegd: Groningens Stadhouder- en
Lieutenantschap der Hoofdmannenkamer.... nevens een lijstje aller Stadhouders....in
't Latijn beschreven door J a c . G l e i n t z en Kronijk van Groningen en de
Ommelanden.... tot op dezen jaare 1743. Verciert en opgeheldert met fraaye
o

konstprinten (Groningen 1743, 8 ). De bedoelde prenten werden door Hofsnider
zelf gegraveerd. In 1828 werd nog een nieuwe, vermeerderde uitgave van deze
kroniek beraamd, maar niet tot stand gebracht.
Zie: N i j h o f f , Bibliographie van Ned. plaatsbeschrijvingen, in voce.
Brugmans

[Hofstede, Henricus Jacobus]
HOFSTEDE (Henricus Jacobus), geb. te Breda 28 Juni 1804, overl. te Tiel 13 April
1876. Hij was de zoon van J o h a n n e s J a c o b u s H o f s t e d e , predikant te
Breda, en B e a t r i x J o h a n n a d e B o k , studeerde te Leiden in de
godgeleerdheid, werd predikant 'te Hoogvliet 13 April 1828 en te Gorinchem 2 Sept.
1832; emeritus 1 Oct. 1871. Hij huwde 1 Febr. 1828 te Leiden met E n g e l i n a
D r a y e r (overl. 10 Juni 1872) en schreef: Bevestigingsrede (te Gorinchem 3 Sept.
1837) (Leid. 1837); De kerkhervorming en hare zegenrijke vruchten (Leid. 1844; 2e
dr. 1847, 3e dr. 1848, nieuwe uitg. 1864); Toespraak op den 20sten Febr. 1864 bij
de 50ste verjaring der verlossing van Gorinchem v.d. Fransche overheersching
(Gorinch. 1864).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. v. Prot. Godgel. in Ned. IV, 152
v.; Alphabet. Naaml. van boeken.... (Amst. 1858), 300; Brinkman's Catalogus (Amst.
1884), 541; Kerkelijk Handboek (1907) Bijl. 116, 125.
Knipscheer

[Hofstede, Johannes]
HOFSTEDE (Johannes), geb. te Beilen in Juni 1685, overl. te Groningen 30 Mei
1736. Petrus Hofstede (dl. II, kol. 762) was zijn zoon. Hij was de zoon van W i l l e m
J a n s z . H o f s t e d e en E l i s a b e t h M a r i a B e e l t s n i j d e r (dochter van
Johannes Beeltsnijder, dl. IV, kol. 97). Hij studeerde te Groningen en te Leiden en
werd. predikant te Ruinerwold in 1707, te Havelte 18 Juli 1709, te Zuidlaren 23 Dec.
1714, te Groningen 4 Aug. 1720. Zijn laatste preek hield hij 28 Dec. 1735. Te Havelte
huwde hij met M a r i a A b b r i n g , geb. te Dalen. Hij schreef: Afscheidsrede te
Zuidlaren (Gron. 1720); Enige Aantekeningen en Alleenspraken.... van Sicco
Tjaden.... bij een versamelt en vertaelt (Gron. 1727, 3e dr. 1751); Hernieuwde intrede
te Groningen (Gron. 1735); eenige treurdichten op Mej. A.M. Tjaden, vrouw van J.F.
Bijmolt, overl. 14 Maart 1726 (Gron. 1726), op Sicco Tjaden (Gron. 1726) en op
Mej. H.M. Wolbers, vrouw van A. Buning, overl. 3 Juli 1733 (Gron. 1733).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. v. Prot. Godgel. in Ned. IV, 137
v.; Kerkelijk Handboek (1914) Bijl. 151; J.P. d e B i e , Het leven en de werken van
Petrus Hofstede Rott. 1899, 1-4, 6.
Knipscheer
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[Hofstede, Johannes ter]
HOFSTEDE (Johannes t e r ), gedoopt te Rotterdam 24 Maart 1705, overl. aldaar
19 Juli 1782. Hij schreef: De natuurlijke Godtgeleertheit, in derzelver onvolkomenheit
vertoont, met een opdracht aan Petrus Hofstede (Rott. 1769), en eenige gedichten:
Treurende godsvrucht over het verlies van den erfsladhouder Willem den vierden,
getroost door Wilh. Velingius (1751); Grafschrift op Theodorus Paludanus (1759)
en het eerste gedicht in: Ebenhaëzer.... (Rott. 1763).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. v. Prol. Godgel. in Ned. IV, 153.
Knipscheer
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[Hogenberg, Theodorus]
HOGENBERG (Theodorus) of H o g e n b e r g h , H o o g e n b e r g , geb. te
Amsterdam, overl. te Kampen 26/27 Aug. 1752. Hij studeerde te Leiden, werd
predikant te Zeist 3 Jan. 1723, te Kampen 14 April 1776. Hij schreef: Kerkelijke
Redevoering (gehouden 17 Juni 1749).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. v. Prot. Godgel. in Ned. IV, 153
v.; Kerkelijk Handboek (1910) Bijl. 172, (1912) Bijl. 148.
Knipscheer

[Hogendorp, Damas van]
HOGENDORP (Damas v a n ), ridder en heer van Sparnewoude, overl. 1457. Als
rentmeester van Philips van Bourgondië, graaf van Holland, werd hij bij het invorderen
eener grondbelasting op Hemelvaartsdag in het dorp Koog of 't Ooge in
Noord-Holland gedood. Zijn stoffelijk overschot ligt begraven vóór den preekstoel
in de Groote kerk te Haarlem. De weduwe verzocht te Brussel om het verlei van
zijn leen op haar zoon.
Hij was gehuwd met M a r g a r e t h a v a n N o o r d w i j k , die hem 2 zonen F l o r i s
en A l b r e c h t schonk. De laatstgenoemde overl. 1510 en liet een zoon T h o m a s
na (overl. 1575); de jongste van diens 8 zonen Mr. G i j s b e r t was 1575-1582
stads-advocaat van Rotterdam, werd 1582 raadsheer in den Hoogen Raad van
Holland. Bij zijn eerste vrouw J o s i n a O e m v a n W i j n g a a r d e n had deze
o.a. een zoon Mr. C o r n e l i s , die de vader zou worden o.a. van Gijsbert v.H.
(1589-1639), die volgt.
Zie: S c h e f f e r , Het gesl. van Hogendorp (Rotterdam1867).
Bartelds

[Hogendorp, Gijsbert van]
HOGENDORP (Gijsbert v a n ), ged. te Dordrecht Jan. 1589, overl. 1639, begr. 9
Febr. te 's Gravenhage in de Groote Kerk, zoon van Mr. C o r n e l i s v.H. (voorouders
zie vorig artikel) enM a r g a r e t h a v a n H e e s . Hij was officier der lijfwacht van
Prins Maurits en tevens een figuur in het letterkundig leven. In 1616 verscheen de
delftsche rederijkerskamer de Rapenbloem op het landjuweel te Vlaardingen met
door hem geschreven prijsdichten: een referein, een liedeken en een Spel van
Xerxes en de Griecken (gedrukt in den bundel van dat feest. Vlaerdinghs
Redenrijckbergh). In 1617 op 23 Sept. werd zijn Treurspel van de moordt, begaen
aen Willem by der gratie Gods Prince van Oraenge te Amsterdam bij de inwijding
van Coster's Nederduitsche Academie vertoond, dat echter reeds eerder in den
Haag was opgevoerd (uitgaven Amst. 1617 en 1639). In 1618 vertrok hij met hier
aangeworven troepen naar Venetië, op welk vertrek een Klinck-vaers van G. Az.
Bredero betrekking heeft (Werken van G.A. Bredero uitg. t e n B r i n k e.a. III, 138).
In 1621 ondertrouwde hij op 21 Febr. te 's Gravenhage met S y b u r g C l o m p s ;
hij is dan luit.generaal kwartiermeester van den graaf van Mansfeld in Bohemen.
Als weduwnaar ondertrouwt hij 9 Febr. 1625 nogmaals te 's Gravenhage met A n n a
D u y s t v a n S a n t e n ; hij heet nu kapitein ten dienste van den Koning van Zweden.
In de formatie van Gustaaf Adolf's leger, vermeld bij D r o y s e n (Gust. Ad. II. 464),
komt hij voor als aanvoerder van 12 compagnieën. Hij was o.a. commandant van
Mainz, dat hij in 1635 bij de belegering door de keizerlijke troepen verdedigde en
moest overgeven. Toen, na een eerste beleg in de zomermaanden, de
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ontzettingstroepen van Bernhard van Saksen-Weimar en de Franschen wederom
aftrokken, volgde een strenge insluiting in October 1635. Op 7 Dec. werd de
capitulatie geteekend, waarbij de keizerlijke veldheer, Heinrich burggraf zu Dohna,
aan H. en zijn zweedsche, fransche, en andere troepen vrijen aftocht verleende. In
dit stuk wordt hij betiteld ‘Graf Gissbert v. Hohen-
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dorf’. Als protestantsch bevelhebber en bezetter dezer katholieke bisschopsstad
wist hij den naam van een humaan en tegenover de roomsche gestichten zorgzaam
man te behouden. In Nov. 1636 vinden wij den ‘colonel Hoogendorp’ nog eens
vermeld; hij heeft dan troepen aangeworven, die van Hamburg naar Frankrijk moeten
worden vervoerd tot versterking van het leger van Bernhard van Saksen, voor welk
transport de fransche gezant Charnacé eenige gunsten vraagt (Res. St. Gen. 10
en 13 Nov. 1636). Zijn tweede vrouw overleefde hem en werd 26 Sept. 1652 te 's
Gravenhage begraven. Zijn kinderen waren Mr. D i e d e r i c k , raad en thesaurier
der domeinen van Prins Willem III, overl. 1702, en twee dochters: M a r i a , gehuwd
met Leonard Pieter de Both, en M a r g a r e t h a , gehuwd met Mr. Adriaen van der
Goes (zie dit dl. kol. 616). Diederick's zoon G i j s b e r t verkreeg van keizer Karel
VI het recht om den titel rijks-graaf te voeren. Hij kocht 23 Jan. 1744 den grafkelder
in de Groote Kerk te 's Gravenhage in de kapel. die nog heden door de wapens van
zijn geslacht wordt versierd; het gebeente van zijn grootvader, dat reeds in deze
zelfde kapel rustte, werd naar dien grafkelder overgebracht, evenals dat van andere
leden van het geslacht, die in de Kloosterkerk waren begraven.
Zie: S c h e f f e r e n O b r e e n , Het geslacht van Hogendorp (Rotterd. 1867), 19
v.; F r e d . C a l a n d , Gesl. v. H. in Navorscher 54 (1904), 35; t e W i n k e l ,
2

Ontwikkelingsyang III, 124, 174, 230; L. F r o h n h ä u s e r , Guslav Adolf und die
Schweden in Mainz und am Rhein (Mainz. 1899), ook in Arch. f. hess. Gesch. N.F.
II, 1-234 (de capitulatie hier op btz. 201 v.v.); vgl. Arch. f. hess. Gesch. XV (1884),
98 v.; M.G. W i l d e m a n , De oudste grafboeken der Groote of St. Jacobskerk te 's
Gravenhage in Alg. Ned. Familiebl. X (1893), 120, 158; t e n R a a e n d e B a s ,
Het Staatsche leger IV, 302.
Kossmann

[Hogerwaart, Wilhelmus]
HOGERWAART (Wilhelmus) of H o g e r w a a r d , H o o g e r w a a r t , geb. in den
Briel 14 Nov. 1694, overl. te 's Gravenhage 21 Nov. 1754. Hij studeerde te Leiden
in de godgeleerdheid, en werd 8 Maart 1718 te Delft bevestigd voor den predikdienst
in Oost-Indië. Te Batavia was hij predikant van 1719 tot 9 Sept. 1730. Hij vertrok
naar Kaap de Goede Hoop, waar hij in 1731 nog was, maar sedert 1734 woonde
hij te 's Gravenhage. Op 11 Sept. 1718 huwde hij aan de Kaap de Goede Hoop met
J o h a n n a C o r s e n a a r (overl. 4 Nov. 1725), op 17 Febr. 1726 met A g a t h a
v a n T e t s . Hij schreef een Lijkrede op Mevr. Adriana de Haan, vrouw v. Stephanus
Versluys, overl. 22 Juli 1727 ('s Gravenh. 1728); Afscheidsreden tot de Gemeinte
op Batavia.... ('s Gravenh. 1732).
Zijn portret is gegraveerd door J. Houbraken naar Quinhard.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. v. Prot. Godgel. in Ned. IV, 155.
Knipscheer

[Hogerzeil, Hendricus Vredenrijk]
HOGERZEIL (Hendricus Vredenrijk), geb. te Fijnaart 10 Febr. 1839, overl. te 's
Gravenhage 8 Juli 1907. Hij was de zoon van Simon Hogerzeil (die volgt) en
studeerde te Utrecht in de godgeleerdheid. Eerst was hij aangesteld in 1862 als
adjunct-directeur van het Ned. Zendelinggenootschap te Rotterdam; daarna werd
hij predikant te Sluis 13 Sept. 1863; daarna is hij benoemd tot director van de Ned.
Zendingsvereeniging te Rotterdam in 1866, en als zoodanig ontslagen 1 Mei 1868.
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Vervolgens is hij weer predikant geworden: te Venendaal 21 Juni 1868, te Driebergen
14 Nov. 1869, te Arnhem 24 Nov. 1872 en te Amsterdam 28 April 1878. Na zijn
emeritaat
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1 Nov. 1902, woonde hij eerst te Driebergen, dan te 's Gravenhage. In het kerkelijk
conflict te Amsterdam van 1886 stond hij aan de zijde van Ds. G.J. Vos. Hij huwde
te Rotterdam 14 April 1864 met C a t h a r i n a G e e r t r u i d a V o o r h o e v e (overl
te 's Gravenhage 23 Nov. 1911). Zijn standpunt ten opzichte van het Ned.
Zendelinggenootschap, dat hij verliet, zette hij uiteen in Stemmen voor Waarheid
en Vrede 1866 en 1867. Met Dr. Bronsveld gaf hij uit: Nieuwe Bibliotheek v. Christel.
Theologie en Letterkunde, twee deelen (Harderw. 1871-1875).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. v. Prot. Godgel. in Ned. IV,
157-159; Brinkman's Catalogus.... (Amst. 1884), 80, 122, 543, vervolg, 246, vervolgen
tot 1901 in voce; Kerkelijk Handboek (1903) Bijl. 114, (1908) Bijl. 104, (1909) Bijl.
148, (1910) Bijl. 154, 168.
Knipscheer

[Hogerzeil, Simon Mz.]
HOGERZEIL (Simon Mz.) of H o g e r z i j l , geb. te Zwijndrecht 10 Febr. 1802. overl.
te Driebergen 1 Oct. 1870. Hij was een zoon van M i c h i e l H o g e r z i j l S z . en
M a g t i l d a B r o e k s m i t , studeerde te Groningen in de godgeleerdheid, werd
predikant te Augsbuur en Kollumerzwaag 10 Nov. 1833, te Fijnaart en Heijningen
5 Nov. 1837, te Genemuiden 7 April 1844, te Doornspijk 27 April 1845, te
Scherpenisse 5 Juni 1853, te Wemeldinge 15 Oct. 1854, te Nieuwe Tonge 28 Oct.
1855, te Berkel en Rodenrijs 15 Jan. 1860, te Wijk (bij Heusden) 1 Nov. 1863, te
Polsbroek 5 Nov. 1865; emeritus 1 Oct. 1868. Hij meende zich niet van de Hervormde
Kerk te mogen afscheiden, zoolang men in de kerk de gereformeerde leer vrij en
ongehinderd mocht verkondigen, volgens art. 27-29 van de nederlandsche
geloofsbelijdenis. Hij nam het standpunt in dat geen predikant in de kerk gedwongen
werd tegen de bestaande organisatie in verzet te komen; wel om naar belofle en
plicht het Evangelie te verkondigen en niets anders te doen. In Nov. 1840 wijdde
hij te Fijnaart het nieuwe kerkgebouw in. Hij was gehuwd met J a n t i e n
L a n d w e e r , en schreef: Rondborstige verkla ing waarom ik mij niet afscheid van
de gevestigde Hervormde Kerk (Leeuw. 1836); De Kerk van Christus, wat zij zijn
moet.... (Leeuw. 1836); De wijze op welke de bedienaar des Evangeliums spreken
moet.... (Leeuw. 1838); De Kerkhervorming niet strijdig met Gods Woord (Amst.
1842).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. v. Prot. Godgel. in Ned. IV,
155-157; Alphabet. Naarml. v. Boeken.... (Amst. 1858), 303; Kerkelijk Handboek
(1903) Bijl. 122, (1907) Bijl. 104, 139, (1909) Bijl. 146, 153, (1910) Bijl. 163, (1911)
Bijl. 140, (1912) Bijl. 144.
Knipscheer

[Hogeveen, Pieter van]
HOGEVEEN (Pieter v a n ) of H o o g e v e e n , geb. te Leiden 9 Oct. 1772, overl. te
Zuid-Beierland 13 Febr. 1807. Hij studeerde te Leiden in de godgeleerdheid en werd
predikant te Zuid-Beijerland 18 Nov. 1798. Hij was gehuwd met A n n a M a r i a
v a n W i j n g a a r d e n (te Leiden 3 Aug. 1800). Van hem verscheen: Leerredenen
voor eene landgemeente (Dordr. 1805).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. v. Prot. Godgel. in Ned. IV, 159;
Alphabet. Naaml. v. boeken ('s Gravenh. 1832), 258; Kerkelijk Handboek (1907)
Bijl. 169; M.H.A. v a n d e r V a l k , Kerkelijk Oud-Beijerland (Oud-Beijerl. 1907),
136.
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Knipscheer

[Hogius, Michaël]
HOGIUS (Michaël) of H a g i u s , geb. te Maaseyk omstreeks 1575, overl. te
Zevenbergen in 16.0. Hij studeerde te Leiden en werd in 1602, komende uit Keulen,
predikant te Streefkerk,
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van waar hij in 1610 naar Zevenbergen verhuisde. Hij heeft als Contraremonstrant
en als gedeputeerde van de zuidhollandsche synode in 1619 medegewerkt aan de
afzetting van de remonstrantschgezinde predikanten P e t r u s C u p u s en
F r a n c i s c u s J u n i u s . Ook is hij door Zuid-Holland op de groslijst geplaatst van
degenen die als vertalers van den Bijbel in aanmerking kwamen. Tegen den Jezu
et L e o n a r d L e s s i u s schreef hij: Ontdeckinge des Paepschen zielenverraels
(Dordr. 1611), waartegen de Jezuïel Johannes de Gouda (dl. III, kol. 481) in het
licht zond: Apologia pro consultatione Leon. Lessii, quaenam fides sil capessenda?
adversus M. Hogius. Hogius antwoordde met Montsloppinge des Paters Joannes
de Gouda Jesuwijl, op zijn Leughenen ende Beuselen bij dosijnen teghen Michaelis
Hogii ontdeckinge.... (1612). Nog verscheen van J o h . d e G o u d a : Oris obturatio
contra M. Hogii calumnias et mendacia. Een grootendeels op rijm gesteld pamflet
wordt ook aan Hogius toegeschreven: Wech van hier Treves lanckpack 't vellgeschrey
is Rendevous Knapsack... (Leid. 1620).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. v. Prot. Godgel. in Ned. IV, 161
v.; Kerkelijk Handboek (1878) 633, (1907) Bijl. 160; Archief voor Kerkgesch. V
(1834), 117.
Knipscheer

[Hoksbergen, Dirk]
HOKSBERGEN (Dirk), geb. te Oldebroek 5 Jan. 1800, overl. te Kampen 19 Febr.
1870. Hij was een zoon van B e e r t H e y m s H o k s b e r g e n en N e e l t j e
B e e r t s . Veehouder van beroep, werd hij te Kampen ‘leerend ouderling’ of
voorganger (in het begin van 1838) in de gemeente van afgescheidenen die sedert
1834 de Hervormde Kerk verlaten hadden. Hoksbergen was reeds als ouderling
van Kampen aanwezig op hun eerste ‘algemeene synode’ te Amsterdam op 12
Maart 1836. Ook had hij de tweede synode in 1837 te Utrecht bijgewoond, maar
daar (met H. de Cock e.a.) geprotesteerd tegen de omschrijving die men van ‘de
gemeente van Christus’ meende te moeten geven. Heftig heeft hij zich daar vooral
verzet tegen elke afwijking van de dordtsche kerkorde. Kort na zijn benoeming in
1838 te Kampen (zie boven), scheidden drie overijselsche gemeenten, Zwolle,
Kampen en Zalk, zich af van de ‘Utrechtsche kerkorde’, en noemden zich
‘Gereformeerde gemeenten onder het kruis’. Op een vergadering, 11 Juni 1839
gehouden te Mastenbroek, erkenden vijf voorgangers elkander als leeraars, waarop
hun ordening spoedig volgde. Hoksbergen had wel eerst bezwaren tegen deze
daden, maar gaf op een vergadering te Kampen in 1841 toe. Deze gemeenten
hielden op 4 en 5 Juni 1844 te Linschoten hun eerste ‘algemeene synode’ en
noemden zich ‘Gereformeerde Kerk in Nederland’. Met de afgescheidenen wilden
zij zich niet vereenigen, omdat dezen erkenning door den Staat hadden aangevraagd.
Hoksbergen is tweemaal gehuwd: te Oldebroek met M a t j e B r o e k h u i s , te
Wilsum met A a l t j e N e t j e s . Hij schreef: Een Antwoord tegen het Maandschrift
van de Afgescheiden redactie van Nov. 1838 (Kampen 1839); Bezwaren tegen J.J.
le Roij's leerrede.... (Kampen 1848); Eene afgeperste verdediging tegen: Bijbeltoik....
(Zwolle 1851); Een brief, gezonden door een vergadering der Geref. gemeente
onder 't kruis in 1861 aan D. Hoksbergen..... beantwoord (Utr. z.j.); Eene afreperste
verklaring.... (Kampen 1861); Eene korte verklaring van de voornaamste oorzaken
van de verdrukking der Gereformeerden in Nederland (Sneek 1844). Ook gaf H. de
Cock met een voorrede van hem uit: Brief over den tegenwoordigen ver-
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dorven kerkstaat en de verbastering van het schoolwezen (Veendam 1836).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. v. Prot. Godgel. in Ned. IV,
159-161; Alphabet. Naamlijst van boeken (Amst. 1858), 303; Brinkman's Catalogus
(Amst. 1884), 544.
Knipscheer

[Holdinga, Botte van]
HOLDINGA (Botte v a n ), zoon van W i l k o v a n H o l d i n g a , geb. omstreeks
1500, gest. in 1577. Hij heeft een geleerde opvoeding genoten, zoodat hij zeer
belezen was in latijnsche schrijvers en toonde kennis te hebben van grieksche
dichters. Hij moet ook in zijn jeugd een wetenschappelijke reis hebben gedaan; hij
deelt althans mede, dat hij te Turijn bij zijn vriend Conrad Peutinger de beroemde
kaart heeft gezien. In 1567 week hij met vele andere Protestanten uit naar Emden,
hoewel hij eigenlijk in het openbaar niets tegen de regeering had gedaan; misschien
week hij uit met en ter wille van zijn zoon W i l k o , die het compromis der edelen
had geteekend; ook Bottes vrouw H a c k T e y e s d . v a n E y s i n g a , met wie hij
in 1535 was getrouwd, vergezelde hem in de ballingschap, In Emden zette hij een
geschiedwerk voort De origine, antiquitate et situ Phrisiae, waarmede hij in 1564
reeds was begonnen. In 1570 en 1573 was hij er bewijsbaar nog aan bezig. Naar
Friesland is hij niet teruggekeerd; hij stierf in 1577 te Emden. Het werk is ongedrukt
gebleven; het handschrift, afkomstig van Gabbema, berust in de bibliotheek van het
Friesch genootschap te Leeuwarden.
Zie: Vrije Fries VIII, 364 vlg., 384 vlg.
Brugmans

[Holkema, Petrus]
HOLKEMA (Petrus), geb. te Akkrum in 1806, overl. te Leeuwarden 28 Jan. 1890.
Hij was van een aloud friesch predikantengeslacht en broeder van Arjen Buwalda
van Holkema (die volgt). Hij studeerde te Groningen en werd predikant te Goïngarijp
en Broek 14 Maart 1830, waar zijn emeritaat inging op 10 Nov. 1889; daarna woonde
hij te Leeuwarden. Hij was gehuwd met D e b o r a v a n d e r W i e l e n , en schreef:
De zwakheid en onhoudbaarheid van de bewijsvoering der modernen op het
Christologisch standpunt tegenover de kracht van het Evangelisch geloof (Joure
1868); en Afscheidswoorden, gesproken tot zijne gemeenle te Broek en Goïngarijp
(Joure 1891).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. v. Prot. Godgel. in Ned. IV, 162;
Brinkman's Catalogus (Amst. 1884), 545; vervolg, 247; Kerkelijk Handboek 1911
Bijl. 153.
Knipscheer

[Holkema, Arjen Buwalda van]
HOLKEMA (Arjen Buwalda v a n ), geb. te Akkrum in 1811, overl. (te Otdeboorn en
Nes ?) 22 Sept. 1891, broeder van Petrus Holkema (die voorg.). Hij studeerde te
Franeker en te Utrecht, werd 4 Febr. 1838 predikant te Oldeboorn en Nes; emeritus
1 Nov. 1885. Hij schreef: Leerrede.... ter gelegenheid van eene dankzegging voor
de 25-jarige echtverbintenis van jhr. W.H. Lycklema a Nijeholt met Mevr. C.H. van
Vloten.... (Sneek 1857); en Leerrede ter gedachtenis van jhr. W.H. Lycklema a
Nyeholt, overl. 5 Sept. 1872.... (Amst. 1872).
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Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. v. Prot. Godgel. in Ned. IV, 162
v.; Kerkelijk Handboek (1911) Bijl. 139, 173.
Knipscheer

[Holl, Henricus Reinardus de]
HOLL (Henricus Reinardus d e ), geb. te Amsterdam in 1800, overl. te 's Gravenhage
24 Jan. 1881. Hij studeerde te Amsterdam en te Utrecht, werd predikant te
Nieuw-Lekkerland 6 Nov. 1826, te Broek in Waterland 19 Aug. 1827, te Zevenhuizen
2 Nov. 1828, te Hoogeveen 1 Dec. 1844; emeritus 5 Mei 1872. Hij schreef: Jezus
Christus beschouwd als het licht der wereld.... (Amst. 1837),
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en Veertigjarige Evangeliebediening te Hoogeveen 4 Nov. 1866 (Hoogev. 1867).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. v. Prot. Godgel. in Ned. IV, 140;
Kerkelijk Handboek (1878) 688, (1907) Bijl. 140, 168, (1908) Bijl. 108.
Knipscheer

[Hollander, Jacobus]
HOLLANDER (Jacobus), kartuizer, overl. 21 Aug. 1636 te Vogelsang bij Gulik. 15
Jan. 1608 was hij geprofest als monnik van het kartuizerklooster te Keulen. In 1617
verkreeg hij daar het ambt van vicarius en in 1619 dat van procurator. In 1623 werd
hij geroepen om de chartreuse Betlehem te Roermond als rector te besturen als
opvolger van Dom Jodocus Emmelius (dl. VII, kol. 406). In 1624 ontving hij van het
generaal kapittel der Grande Chartreuse zijn benoeming tot prior. In 1634 is hij van
dit ambt ontheven. Zijn opvolger in het prioraat was Dom Joseph Raymundi. Daarna
is Dom Jacobus nog eenigen tijd vicarius geweest van het kartuizerklooster te
Vogelsang bij Gulik.
Zie: Cartae Capituli Generalis Ordinis Cartusiensis (Ms. Certosa del Galuzzo,
Florence); Maisons de l' Ordre des Chartreux, Vues et Notices (Parkminster
1913-1917) IV, passim; Publications de la Société Hist. et Arch. dans le duché de
Limbourg XIX, 367-370.
Scholtens

[Hollebeek, Petrus]
HOLLEBEEK (Petrus), geb. te Deventer in 1696, overl. te Amsterdam 14 Juli 1750.
Hij was een kleinzoon van Petrus Georgii Hollebeek (die volgt), en een zoon van
Josias Hollebeek (dl. I, kol. 1142). Hij studeerde te Leiden, werd predikant te Loenen
10 Aug. 1721, te Kampen 1 Mei 1724 en te Amsterdam 3 Aug. 1732. Hij was 23
April 1728 gehuwd met M a r i a H e l e n a d e l a F o n t a i n e , uit Amsterdam, en
gaf uit, behalve het Bundelken (zie op: Petrus Georgii Hollebeek), waarin een preek
van zijn hand over Rom. 1:17, eenige Predikatien, althans volgens sommigen.
Een portret van hem is geschilderd en gegraveerd door Philips Endlich in 1746
met een vers van I. d e l a F o n t a i n e . Bij zijn dood verscheen een Lijkklacht op
hem door D i r k H o g e b o o m , een vers: Op P. Hollebeek door H e n d r i k
L u s s i n g (Amst. 1750) en een Bundelken van Lijk- en grafschriften ter
nagedachtenisse van P.H. (Amst. 1750).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. v. Prot. Godgel. in Ned. IV, 165;
Kerkelijk Handboek (1908) Bijl. 102, (1910) Bijl. 159, (1912) Bijl. 148.
Knipscheer

[Hollebeek, Petrus Georgii of Petrus Sr.]
HOLLEBEEK (Petrus Georgii of Petrus Sr.), geb. te Leiden, overl, aldaar in 1685.
Hij was de vader van Josias H. (dl. I, kol. 1142). Vader en zoon waren beden
predikant te Leiden van 1680 tot 1685. Hij studeerde in zijn geboortestad, werd
predikant te Schoonhoven in 1652, te Leiden in 1662. In zijn sterfjaar verschenen
verschillende lijkdichten en een lijkpredikatie te zijner gedachtenis. Hij schreef:
Bundelken van leerredenen.... (twee drukken, Amst. 1750), uitgegeven door zijn
kleinzoon Petrus (die voorgaat), waarin een lijkrede van Hollebeek op A b r a h a m
H e i d a n u s , en een lijkrede van S t e p h a n u s v a n d e r S t e i n op Hollebeek.
Hij was gehuwd met S u s a n n a M i n n e uit Leiden.
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Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. v. Prot. Godgel. in Ned. IV, 164
v.; A r r e n b e r g , Alphab. Naamlijst v. boeken.... tot 1787, 243; Kerkelijk Handboek
(1907) Bijl. 131 (bis), 157.
Knipscheer

[Hollenhagen, Aegidius Henricus]
HOLLENHAGEN (Aegidius Henricus), geb. te Utrecht, overl. te Batavia in Oct. 1762.
H-ij werd huthersch predikant te Kampen 12 Febr. 1741 en te Purmerend Mei 1743,
waar hij bleef tot 26 Aug., toen hij als predikant naar Oost-Indië
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benoemd was. Hij kwam te Batavia 21 Juni 1761 en was daar predikant tot zijn
dood. Op de reis naar Batavia leidde hij een godsdienstoefening aan de Kaap de
Goede Hoop in 1760. Hij schreef: De tweevoudige pligt van een getrouw leeraar ter
bevordering van sijne en sijner toehoorderen zaligheid, een bevestigingsrede over
1 Tim. 4: 16.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woorenb. v. Prot. Godgel. in Ned. IV, 174;
J. L o o s j e s , Naamlijstv. predikanten.... der Luth. Kerk in Ned. ('s Gravenh. 1925),
122 v.
Knipscheer

[Hollenhagen, Henricus]
HOLLENHAGEN (Henricus), overl. te Utrecht 25 Maart 1740. Hij werd luthersch
predikant te Monnikendam in 1704 en te Utrecht 18 Oct. 1705. Hij gaf uit een lijkrede
op J o h a n A l b e r t V e l t g e n , zijn hoogduitschen ambtgenoot: De saligheid der
dooden, mond- en schrijtelijk versekert uit Openb. 14: 13 (Utr. 1720). Bovendien
een leerrede: De borgerlijke en goddelijke dienst der Christenen vernieuwt en
staande gehouden op het jubelfeest der Reformatie (Utr. 1717) en Het hemelsch
Jubilé uitgebreid op het 200-jarige belijdenis-jubilé der Evangelische kerk, tot viering
van het tweede eeuw-getij der geloofsbelijdenis op den Rijksdag te Augsburg den
25 Juny 1530 overgelevert (Utr. 1730).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. v. Prol. Godgel. in Ned. IV, 173
v.; J. L o o s j e s , Naaml. v. predikanten.... der Luth. Kerk in Ned. ('s Grav. 1925),
123.
Knipscheer

[Hollingerus, Henricus]
HOLLINGERUS (Henricus), geb. aan den Boven-Rijn en daarom ook H e n r i c u s
v a n S t r a e s b u r c h genoemd, overleden (volgens Tideman) na 1642, volgens
van Alphen's Kerkelijk Handboek te Terwolde in 1636. Misschien is echter de
gereformeerde predikant die van 1631 tot 1636 te Terwolde stond een ander met
denzelfden naam. Waarschijnlijk is Henricus Hollingerus door Johannes Fontanus
(dl. I, kol. 873) in zijn eerste gemeente, Terwolde, binnen geleid. Althans in zijn
tweede gemeente ('s Gravenweerd of Schenkenschans) is hij door Fontanus (Jan.
1598) in zijn ambt bevestigd. Zijn klachten over het geringe tractement in beide
plaatsen (de som van f 200 wordt zelfs genoemd) zijn teekenend voor den kerkelijken
toestand in die jaren; te meer omdat hij in zijn classis en in de provinciale synode
een geëerd man blijkt. In 1616 werd hij naar Grave beroepen, waar hij in April 1617
bevestigd werd. Hij behoorde tot de 13 geciteerde remonstrantsche predikanten
naar de synode te Dordrecht, die op 5 (of 6) Dec. 1618 voor haar moesten
verschijnen. Voor al hetgeen op deze groote synode gebeurde moeten wij naar
elders verwijzen (zie o.a. ook: dl. VI, kol. 934 v.). Wie de gegevens verzamelen wil
om in het bijzonder de houding van Hollingerus te schetsen, leze het Historisch
Verhaal op de beneden aangegeven bladzijden. Bekend is dat hij op 14 Jan. 1619,
toen alle geciteerden op vervaarlijken toon door Bogerman, den voorzitter van de
synode, werden uitgedreven, bij het heengaan heeft gezegd tot degenen die vóór
hem gingen: ‘Gaet uijt, uijt de vergaderinge der boose’! Ook dat hij, toen allerlei
vragen werden gedaan, bijvoorbeeld over de remonstrantsche vergadering, te
Rotterdam in Maart 1619 gehouden (op die van 2 Dec. 1618 was Hollingerus niet
tegenwoordig geweest), op bitsen toon heeft geantwoord: ‘Ik ben te Dordrecht op
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de synode geciteert om de vijf artikelen te verdedigen, en niet om met sulke onnutte
en dwaze vragen gekweld te worden’. Van zijn predikambt ontzet (24 April 1619)
trok hij met zijn lotgenooten naar Waalwijk, en kwam met Lomannus 24 Febr. 1621
te Antwerpen, waar de tweede vergadering der Remonstranten
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reeds gehouden was, maar nogmaals een vergadering bijeen kwam, waar ook zij
werden opgenomen in den kring. Als remonstrantsch predikant diende hij de drie
laatste maanden van 1621 in commissie de gemeente te Amersfoort (met
Woudenberg en Bunschoten). Zóó is hij ook tijdelijk werkzaam geweest te Alkmaar,
Wormer en Schoorl in 1624 en in een commissie voor ‘de bezorging der kerken en
de correspondentie’. In 1629 is hij te Schoonhoven; op 27 Nov. van dat jaar vinden
wij hem weer te Alkmaar; in 1632 te Tiel, van waar hij in 1642 is afgevaardigd naar
een vergadering te Amsterdam. Verder is alleen bekend dat Tiel reeds in hetzelfde
jaar vacant was. Hij schreef in 1622, anoniem; Des ouden hoochstgheleerden ende
wijlvermaersten H. Desiderii Erasmi borghers van Rotterdam, requeste (Gedruct
buyten Rotterdam 1622), een geestig verzoekschrift, aan Erasmus in den mond
gelegd, waar deze zich over den haat der predikanten beklaagt en aan de overheid
van Rotterdam verzoekt hem te beschermen. Hij gaf dit werkje uit omdat J a c o b
d e L e e u w , gereformeerd predikant, in een preek de daad van den magistraat
had afgekeurd om een standbeeld van Erasmus in metaal te laten gieten. Hij voegde
daar bij: Spongia Erasmi; dat is uijtwissinge der calumnien.... Jacobi Levii [d.i. Ds.
Jacobus de Leeuw] (1623).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. v. Prot. Godgel. in Ned.IV,
174-176; (B. D w i n g l o ), Historisch Verhaal van 't ghene dat sich toegedraeghen
heeft binnen Dordrecht in 1618 en 1619.... (gedrukt 1623 achter: Oorspronck ende
Voortganck der Ned. Kerckel. Verschitlen tot op het Nat. Synodus van Dordrecht)
fol. 8, 9, 53, 63, 76, 81, 89, 95, 102, 112, 119, 123, 135, 143, (206), 213, 217, alle
deze bladzijden ‘recto’ en ‘verso’.
Knipscheer

[Holmannus, Johannes]
HOLMANNUS (Johannes), geb. te Staden in 1523, overl. te Leiden 26 Dec. 1586.
Ook zijn vader heette J o h a n n e s H o l m a n n u s ; ook zijn zoon; zoodat men hen
meermalen onderscheidt als J.H. Primus, Secundus en Tertius. Zijn vader was de
eerste luthersche predikant te Staden; zijn zoon was vóór zijn vertrek naar Leiden
ook te Staden zijn ambtgenoot als predikant. De hier beschreven Johannes
Holmannus studeerde te Rostock, ook te Wittenberg onder het gehoor van
Melanchthon die zeker grooten invloed op hem heeft gehad. Nadat Lambertus
Danaeus (dl. I, kol. 685-688) in Febr. 1582 op zijn verzoek als hoogleeraar te Leiden
ontslagen was, is op aanbeveling van Heinrich Moller te Hamburg Holmannus tot
Danaeus' opvolger benoemd. Hij had vooraf ‘proefsgewijs in de universiteit mit een
welgevallen ende ter verghenuegen der professoren, studenten en andere
ommestanderen een prijselyck vertoogh gedaen’. Op 31 Juli 1582 werd hij voor één
jaar benoemd; daarna voor vast. Hij was er echter slechts kort en kreeg vooraf de
opdracht, zich ‘alleenlick met sijn professie (te) bemoeijen’. In de twisten tusschen
Saravia en Coolhaes weigerde hij als scheidsman op te treden. Hij heeft, voor zoo
ver bekend is, geen geschriften nagelaten, maar wel zijn bibliotheek vermaakt aan
de hoogeschool te Leiden, waarmee de grondslag werd gelegd van die rijke
verzameling. Bij zijn begrafenis in de Pieterskerk te Leiden hield prof. C. de Groot
(dl. II, kol. 522) een lijkrede. D o u z a wijdde een lijkzang aan hem in Illustrium
Hollandiae et Westlfrisiae ordinum alma academia Leidensis (1614), waar ook een
levensschets van Holmannus is toegevoegd. De burgemeesters van Leiden prezen
hem na zijn dood als ‘geleert ende vreedsaem’. Waren de leidsche hoogleeraren
over het
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algemeen, zegt Schotel, weinig in achting, ‘Hol mannus ging steeds door een groot
aanntal studenten omringd naar de academie, een eer die ook Scaliger en Boerhaave
te beurt viel.’ Holmannus werd ook afgevaardigd naar de ‘haagsche synode’ van
20 Juni-1 Aug. 1586 om in het geschil tusschen de kerk van Leiden en de provinciale
synode van Holland als arbiter mede ‘te verghelycken de andere twee deelen so
moghelick deselfde nijet en conden veraccordeeren’. Zoowel de Remonstranten als
de Contraremonstranten maken er aanspraak op, dat hij tot de hunnen als voorlooper
mag gerekend worden. G. Brandt (dl. VI, kol. 184-188) schrijft dat hij ‘in een
openbaere disputatie tegens Donellus’ (dl. I, kol. 729-733) ‘die de predestinatie naer
het gevoelen van de geneefsche kerke dreef, opentlijk seide: Gij maekt God tot een
tyran en beul.’ Van de Corput (dl. II, kol. 336-341) schreef over hem aan Arent
Cornelisz. (dl. IV, kol. 480-484) op 5 Dec. 1582 over punten waarin Holmannus
‘onreijn soude leeren’. Na den dood van Trelcatius schreef Helmichius (dl. II, kol.
564-568) aan denzelfde op 26 Oct. 1602: ‘Wat belangt d'acadeimie, dient immers
so voorsichtelijck in gearbeidt, om geen Holmannos of Gallos wederom te crijgen.’
Wanneer eindelijk de benoeming van Arminius in 1603 ter sprake komt zijn de
Curatoren van de hoogeschool bevreesd weer een hoogleeraar te krijgen ‘die in't
punt der praedestinatie de meening van Calvinus en Beza volgt’, zooals vroeger,
‘met naemen Holmannus’. Hier staat Trigland (dl. VI, kol. 1282-1284) tegenover,
als hij tegen Wtenbogaart (dl. II, kol. 1469-1472) het volgende over Holmannus
schrijft: ‘Van Holmanno, dat hij soude van Arminii ghevoeler. zijn geweest, wordt
van den Historischrijver’ (n.l. Wtenbogaert) ‘gheseyt, maer niet bewesen: waerom
het soo vrijmoedich van ons ontkent wordt als van hem gheseijdt. De Remonstranten
gebruijcken altemet de vrijmoedicheijt om dien Holmannum onder den haren te
reeckenen, maer hebben dat tot noch toe nerghens mede vastghemaeckt. Want
ghelijck hij maer eenen korten tijdt in de voorsz. Universiteijt gestaen heeft, soo en
heeft hij oock geene schriften nae ghelaten daer uijt sulex soude konnen blijcken....’
Zijn weduwe, B e k e v a n E d e n b u t t e l s , uit Staden, was in 1603 in zóó verre
behoeftig, dat haar ‘in haren benaauwenden staat’ vermindering van huishuur moest
worden toegestaan.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. v. Prot. Godgel. in Ned. IV,
176-178; J. R e i t s m a , Gesch. v.d. Hervorminng en de Herv. Kerk (Utrecht 1916),
429; Werken Marn. Vereen. Serie II, dl. III (F.L. R u t g e r s , Acta van de Ned.
synoden der 16e eeuw), 554, 562-568, 639-642; J.H. M a r o n i e r , Jacobus Arminus
(Amst. 1905), 29: G.D.J. S c h o t e l , De academie te Leiden (Haarl. 1875), 232 (vgl.
blz. 20, 70, 246); P. d e F ë l i c e , Lambert Daneau (1530-1595) (Paris 1882), 100;
J. H a n i a , Wernerus Helmichius (Utr. 1895), 27 v.; A.J. v a n 't H o o f t , De theologie
van H. Bullinger (Amst. 1888), 7, 11: J. T r i g l a n d , Kerckelijcke Geschiedenissen
(Leijd. 1650), 625.
Knipscheer

[Holstech, Casparus]
HOLSTECH (Caspar(us)) of H o l s t e c h i u s . Hij is op Paschen 1562 door de
kerkmeesters van de Sint Nicolaaskerk te Kampen als ‘rector scholae’ aangesteld,
overl, te Kampen in 1614 of, meer waarschijnlijk, in 1615. Hij besteedde zijn krachten
en talenten aan de zegepraal van het Protestantisme te Kampen. Op 3 Sept. 1566
vroegen en verkregen de ‘Gereformeerden’ van den magistraat vergunning om in
‘de kerk van den H. Geest’ godsdienstoefeningen te houden ‘naar de
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Augsburgsche confessie’; maar, werd er bij gevoegd, ‘sonderscheldinge des eenen
op den anderen’. Na twee dagen verzochten ‘schepenen en raad’ aan Holstechius
en aan Mr. C h r i s t i a a n v a n D r i e l om ‘het sacrament des altaars onder twee
gestalten’ (brood en wijn) ‘uit te deelen aan de zieken die het begeeren’. Omdat het
blijkt dat. in deze dagen reeds godsdienstoefeningen van hervormingsgezinden zijn
gehouden is het niet onwaarschijnlijk dat ook Holstech daarbij is voorgegaan. Op
21 Mei 1567 wordt echter het boven genoemde verzoek een verbod; en Holstech
vlucht naar Grafhorst. Wanneer W i l l e m v a n d e n B e r g op 11 Aug. 1572
Kampen heeft bezet en de Bovenkerk aan de Cereformeerden heeft gegeven, komt
op 7 Oct. d.a.v. een smeekschrift van de gilden en de burgers bij den magistraat in,
om Holstech als predikant te mogen beroepen. In Nov. d.a.v. echter is de stad weer
door don Frederik de Toledo (dl. II, kol. 1443) bezet.
Misschien vinden wij Holstech hierna als ‘Jasper’ of ‘Caspar’, een predikant te
Westwoud en Binnenwijzend in 1574, te Monnikendam in 1577, te Hoogwoud in
hetzelfde jaar. Hij is echter te Kampen reeds in 1578 terug, wanneer de stad 26 Juli
1578 Rennenberg als stadhouder heeft herkend. Hier is hij weer predikant en het
blijkt dat hij zich gericht heeft tegen de Pacificatie van Gent en de Unie van Brussel,
die door Kampen was aangenomen en onderteekend. Geen wonder dat dit optreden,
althans tijdelijk, aanleiding gaf tot moeilijkheden. Overigens arbeidde hij aan den
opbouw van de Gereformeerde kerk; hij was bijv. voorzitter van de overijselsche
synoden van 1593, 1596 en 1603, en heeft als afgevaardigde van zijn provincie de
haagsche synode van 1586 bijgewoond. Hij moest als ‘pauper’ begraven worden
blijkens de rekeningen van de ‘Bovenkerk’.
Holstech is 16 Nov. 1610 ondertrouwd met L y s a b e t h H e n r i c k s , afkomstig
uit Hasselt. Te voren moet hij echter ook gehuwd zijn geweest. Een ges hrift is van
hem bewaard in de bibliotheek van de Maatsch. v. Ned. Letterkunde: Passio Domini
nostri Jesu Christi secundum quator Evangelistaste Kampen verschenen ongeveer
1565.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. v. Prot. Godget. in Ned. IV,
179-182; Kerkelijk Handboek (1912) Bijl. 147.
Knipscheer

[Holt, Hermannus op't]
HOLT (Hermannus o p 't), geb. te Borger 20 Dec. 1830, overl. te Stadskanaal 5 Dec.
1890. Hij was christelijk-gereformeerd predikant te Veldhuizen (gr. Bentheim) sedert
26 Mei 1856, te Katwijk aan Zee van 1858 tot 1860, te Helder tot 1864, te
Leeuwarden tot 1870, te Heemse tot 1875, en te Stadskanaal. Hij huwde 2 Mei 1855
met H e n d r i k j e t e n K a t e . Tot zijn dood was hij bestuurslid van de mede door
hem (10 Juni 1868) opgerichte ‘Vereeniging voor gereformeerd schoolonderwijs'.
Zijn geschriften zijn: De onderwijs-kwestie, een wooord in het belang van
Gcreformeerd schoolonderwijs (Leeuw. 1869); Samenspraak tusschen eenige
vrienden over de dierbare vaderlandsche Kerk (Leeuw. 1868); Waarvoor de Doop
der modernen te houden (Leeuw. 1868); De Evangelische gezangen den oorlog,
of een oude strijd hervat (Leeuw. 1869; 2de dr. Kampen 1883).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. v. Prot. Godgel. in Ned. IV. 182.
Knipscheer

[Holthen, Pieter van]
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HOLTHEN (Pieter v a n ), geb. te Vlissingen. Het is onbekend wanneer hij zich bij
de Watergeuzen voegde. Hij werd tot kapitein van een schip aangesteld; in najaar
1571 houdt hij bij Rouaan een schip uit Emden aan en plundert dit, ondanks dat
een paar andere kapiteins wilden dat hij het goed weer terug gaf. Pieter van Holthen
wilde de
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zeebrieven en het zegel van de stad Emden niet erkennen, hij zou zijn handelingen
later wel verantwoorden. Toen zeilde hij naar de engelsche kust en voegde zich bij
de Geuzenvloot, die bij Dover lag. Einde Nov. 1571 plundert hij voor de haven van
Sandwich weer een schip uit Emden en in de eerste dagen van 1572 plunderde hij
met een paar andere Geuzen kapiteins vier oldersumer Spanjevaarders. Het is niet
bekend of hij op 1 April 1572 bij de inneming van den Briel was.
Zie: H a g e d o r n , Ostfrieslands Handel und Schiffahrt, 243; F r a n z , Ostfriesland
und die Niederlande, 229; Rijksarchief te Brussel, verhoor van 9 November 1571;
Archief van Emden, Vrijbuitersschade Protokollen, 25 Febr., 4 Juni, 5 Juni 1572.
Vogels

[Holthenus, Albertus]
HOLTHENUS (Albertus), v a n of a b H o l t h e , of v a n H o u t e n , geb. omstreeks
16.0, overl. te Rotterdam 18 Juni 1682, zoon van Henricus (2) Holthenus. (zie art.).
Hij was remonstrantsch predikant te Noordwijk van 1644 tot 1648, te Nieuwpoort
tot 1650, daarna te Rotterdam. In de ‘Broederschap’ was hij iemand die het
vertrouwen van velen had. Hij schreef: Lijckpredicatie over het droevig afsterven
van Assuerus Matlhisius (Rott. 1651); Christelijke Borgerplicht,.... Tegen alle
oproericheijd, en voornamentlijk tegen het huijseplonderen (Rott. 1653). Ook heeft
hij samengesteld een ‘Societeitsboek’ en het ‘Boek der Directeuren’, uittreksels uit
de Handelingen der Sociëteits- en Directeurs-vergaderingen sedert 1633. Zijn werk
is aangevuld door P. W e s t b e r g (overl. 1750). Alles is door J. v a n L e e u w e n
(overl. 1892) gecopieerd en van een ‘summarium’ en ‘index’ voorzien. Hij was
gehuwd met S a r a S t e d u m s . A r n o l d u s H o l t h e n u s , zijn oudere broeder,
is in 1653 overleden, 38 jaar oud, als remonstrantsch predikant te Gorinchem.
Zijn portret door een onbekend kunstenaar bevindt zich in de Remonstrantsche
kerk te Rotterdam.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. v. Prot. Godgel. in Ned. IV, 182
v.; Ned. Archief v. Kerkgesch. II (1903), 278 v.; Cat. v. Handschriften op de Bibl.
der Rem.-Geref. gem. te Rotterdam (Amst. 1869), no. 1327 - 1338.
Knipscheer

[Holthenus, Henricus (1)]
HOLTHENUS (Henricus) (1) of H e n r i c k v a n H o l t e n , overl. te Emden 26 April
1574. Hij was predikant te Emmerik en te Emden (sedert 14 Juli 1573). Coornherl
schreef hem 2 Juli 1570 naar Emmerik een rijmurief, waarin de aanduiding voorkomt
dat hij ‘van Harderwije’ was. Ook is er een bericht, dat hij te Emden gekomen zou
zijn van ‘Dickhusen’. Doch het is mogelijk dat hier sprake is van twee gelijknamige
personen. In 1571 onderteekende hij de acta van de synode te Emden.
Zie: Ned. Archief v. Kerkgesch. II (1903), 276, 278 v.; A.A. v a n S c h e l v e n ,
De Nederd. vluchtelingenkerken.... ('s Gravenh. 1909), 304 v.; F.L. R u t g e r s , Acta
(Utr. 1889), 118; B. v a n M e e r , De synode te Emden ('s Gravenh. 1892), 261;
J.F.M. S t e r c k in Nieuwe Taalgids (1922), 292 v., (1923), 190 v.; B. B e c k e r ,
Bronnen tot de kennis v.h. leven.... v. Coornhert (Rijks Ges h. Publ. kleine serie 25,
's Grav. 1928), 225, 313, 316.
Knipscheer

[Holthenus, Henricus (2)]
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HOLTHENUS (Henricus) (2), vader van Albertus Holthenus (zie aldaar), zoon van
den hoofdschout te Elburg, geb. ald. in 1588, overl. te Alkmaar 18 Sept. 1622. Hij
was predikant te Waddingsveen (vermoedelijk sedert 1602), waar hij om zijn
remonstrantsche gevoelens werd afgezet in 1619.
Wel teekende hij de ‘acte van stilstand’, doch hij herriep deze daad en stierf als
(tijdelijk?) remon-
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strantsch predikant te Alkmaar. Zijn lijk is te Elburg door vrienden begraven. Hij was
gehuwd met E l i s a b e t h H a r t s o e k e r , dochter van Albert Hartsoeker (dl. VI,
kol. 716).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. v. Prot. Godgel. in Ned. IV, 182
v.; Ned. Archief v. Kerkgesch. II (1903), 278 v.; J. T i d e m a n , De stichting der
Remonstr. broederschap I (Amst. 1871), 16, 142, 242; R e i t s m a e n v a n V e e n ,
Acta III, 346; J. T i d e m a n , De Remonstr. Broederschap. Biogr. Naaml. (Amst.
1905), 134, 260, (292 v.), 328, 445.
Knipscheer

[Holthenus, Wilhelmus]
HOLTHENUS (Wilhelmus), geb. te Elburg, overl. te Larrelt (hij Emden) in 1602. Hij
was aldaar reeds in 1576 predikant en bedankte in 1582 voor een beroep naar
Elburg, waar hij ook heimelijk predikant schijnt geweest te zijn.
Zie: Ned. Archief v. Kerkgesch. II (1903), 279.
Knipscheer

[Holtzapffel, Christoffel Jan]
HOLTZAPFFEL (Christoffel Jan), geb. te Utrecht in 1804, overl. te Woerden 25 Juli
1870. Hij was luthersch predikant in den Briel en Hellevoetsluis sedert 10 Aug. 1828,
te Woerden sedert 7 Nov. 1841. Hij schreef: Feestrede bij getegenheid van het
200-jarig bestaan der Evang. Luth. kerk te Woerden en der inwijding van het orget
aldaar (Amst. 1847).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. v. Prot. Godgel. in Ned. IV, 193.
Knipscheer

[Holtzapffel, Christoffel van Brants]
HOLTZAPFFEL (Christoffel v a n B r a n t s ), geb. te Amsterdam, overl. te Haarlem
in 1784. Hij was luthersch predikant te Deventer sedert 26 Sept. 1749, te Gouda
sedert 8 April 1759, te Hoorn sedert begin Jan. 1762, te Haarlem sedert Juni 1766.
Hij schreef: Het geestelijk schouw-toneel.... (Amst. 1761) en gaf en tweeden druk
met eigen toegevoegde inleiding uit van P a a u w ' s 'T omstandige leven van
Martinus Lutherus (Amst. 1756; nieuwe uitgave Amst. 1772). Ook vertaalde hij van
B.W. M a r p e r g e r , Nieuw Avondmaatboekje (Amst. 1772).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. v. Prot. Godgel. in Ned. IV, 193.
Knipscheer

[Holwerda, Jan Hendrik]
HOLWERDA (Jan Hendrik), geb. te 's Gravenhage 16 Sept. 1805, overl. te
Oegstgeest 15 April 1886. Hij studeerde te Leiden in de letterkunde. Op 8 Febr.
1827 werd zijn antwoord op een prijsvraag bekroond. Toen hij hierna in de
godgeleerdheid ging studeeren, legde hij zich vooral op de oostersche talen toe.
Hij promoveerde op: Dissertatio de colloquio Jesu cum Nicodemo (Hag. Com. 1830).
Hij was predikant te 't Woud sedert April 1831, te Assen sedert Aug. 1835, te
Gorinchem sedert 3 Sept. 1837; emeritus 1 April 1872. Zijn afscheidsrede is
uitgegeven: Herinneringen van een predikant.... (Gorinch. 1872). Ook na zijn
emeritaat bleef hij rector van de latijnsche school, welk ambt hij sedert 1866 had
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bekleed, totdat deze school in 1879 is opgeheven. Daarna vestigde hij zich eerst
te Voorschoten, later te Oegstgeest. In 1838 is hij gehuwd met T.C. B e r t l i n g .
Hij schreef ter voorbereiding van een nieuwe uitgave van de Joodsche
Geschiedenis van Flavius Josephus: Emendationum Flavianarum specimen (Gor.
1847), waarop de leidsche hoogeschool hem benoemde tot doctor honoris causa
in de letteren. Later volgden in deze richting: Observationes criticae in Flavii Josephi
Antiquitatum Judaicarum librum XVIII in Mnemosyne 1853, 111 enz., en Allerlei uit
Josephus in Verst. en meded. Kon. ac. v. wetensch. (letterk. ze reeks, II). Over Philo
Judaeus gaf hij uit: Annotatio critica in Philonem Judaeum, en: Annotatio critica in
Philonis Judaei librum de posteritate Caini in Versl. en med. alsvoren 2e reeks, III
en 3e reeks, I. Na de uitgave van W.A. van Hengel (dl. III, kol. 575-577) in
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1852 schreef Holwerda: De betrekking van het verstand tot het uitleggen van den
Bijbel (Gor. 1853) en eenige andere werken over hetzelfde onderwerp; ook in Jaarb.
v. Wetensch. theologie XII: Nog eenige opmerkingen betreffende Mt. 3:15; 27:28,
enz.; en in Boekzaal 1855: Antikritik. Van P. H o f m a n P e e r l k a m p ' s (dl. II, kol.
1079) Opmerkingen betreffende de Staten-overzetting van de Evangelién en
Handelingen der apostelen (Amst. 1855) schreef Holwerda een aankondiging in
Alg. Konst- en Letterbode van 1855 (no. 44), waarop Peerlkamp antwoordde, terwijl
Holwerda liet volgen: Een woord aan den schrijver.... in Bijbl. v.d. Referent (1856),
en wederom: Open brief aan den schrijver (ald. 1856). In het Nieuwe Jaarb. v.
Wetensch. Theol. I, 55 v.v. schreef hij: Proeve eener verklaring van Rom. 9:5, en
later: Nog een woord over Rom. 9:5 (ald. II, 358 v.v.). Op later leeftijd volgde:
Annotatio critica in Xenophontis Hellenica (Amst. 1866). Toen G. Vissering in Nov.
1859 den tweeden druk in het licht zond van zijn: Al de boeken des Nieuwen
Verbonds (uit het grieksch op nieuw vertaald) (Schoonhoven, z.j.) richtte hij ook
‘een woord van dank tot zijn waarden vriend Dr. J.H. Holwerda’, die hem ‘met den
schat zijner grondige kennis meermalen welwillend te dienst heeft gestaan’.
Nog schreef hij: De gedachte aan het oordeel des Heeren... (Gor. 1860), een
preek ter bevestiging van een ambtgenoot (A. d e P e c k e r ) en in Jaarb. v.
Wetensch. theol. (1856): Iets over de plaats van Ignatius in Ep. ad Philad.; in Nieuwe
Jaarb. v. wet. theol. (V.): Tischendorfen ed. septima Novi Testamenti; in Letterk.
Levensber. (1863): Levensberigt van C.G. Boonzajer (dl. III, kol. 141); in Godgel.
Bijdr. (1868): Bijdragen tot de gesch. v.d. canon des N.T.; in Levensbode (1873):
Moderne orthodoxie en vergelijkende godenleer.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. v. Prot. Godgel. in Ned. IV,
194-196; Alphabet. Naaml. v. boeken, enz. (Amst. 1858), 304; Brinkman's Catalogus
(Amst. [1884]), 547; Kerkelijk Handboek (1907) Bijl. 116, 166.
Knipscheer

[Holwerda, Wybrandus]
HOLWERDA (Wybrandus), geb. te Leeuwarden in 1766, overl. te Groningen 28
Nov. 1839. Hij was predikant te Minnertsga sedert 1 Mei 1791, te Menaldum sedert
18 Aug. 1793, te Haren sedert Nov. 1807; emeritus 1 Juli 1838. Hij vestigde zich te
Groningen. Hij schreef: Een woord ter herinnering voornamelijk voor jongelieden,
bij gelegenheid van een alleronverwacht en aandoenlijk sterfgeval (Gron. 1822).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. v. Prot. Godgel. in Ned. IV, 196
v.; Kerkelijk Handboek (1911) Bijl. 169 (bis), (1914) Bijl. 153.
Knipscheer

[Homma, Laurentius]
HOMMA (Laurentius), geb. te Amsterdam, overl. ald. 4 Jan. 1681. Hij was predikant
te Hem sedert 1649, te Monnikendam sedert Juli 1652, te Enkhuizen sedert Mei
1654, te Amsterdam sedert 18 Dec. 1661. Hij schreef: De Rechter in het Paradijs
en Eerste en laatste predikatie. Hij was gehuwd met E l i s a b e t h V o r s t e n en
na haar dood met S a r a V o r s t e n (30 Nov. 1666), weduwe van G e r r i t R e c h t .
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. v. Prot. Godgel. in Ned. IV, 197;
Kerkelijk Handboek (1908) Bijl. 101, 112, 119, 130.
Knipscheer
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[Homoet, Bernardus]
HOMOET (Bernardus) of H o o m o e t , geb. te Zwolle 18 Maart 1633, overl. te
Amsterdam 21 April 1717, zoon van A l b e r t H o m o e t en A a l t j e M e n s o . Hij
studeerde in de godgeleerdheid te Leiden en werd predikant te Nieuwe Niedorp in
1658, te Kuilenburg in 1661, te Zwolle in 1667, te Rotterdam op 19 Mei 1669, te
Amsterdam 14 Dec. 1670; emeritus Sept. 1708. Hij was

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 8

804
gehuwd met M a r g a r e t a v a n d e V e n (te Amsterdam ondertrouwd 28 April
1660), overl. 18 Dec. 1693, en met C a t h a r i n a S l u i j s . Zijn naam komt
menigmaal voor in de acten der provinciale synoden. Regnerus Neuhusius of
Neuhaus (dl. II, kol. 984-986) was een bloedverwant, met wien hij latijnsche brieven
wisselde. Zijn brieven aan Neuhusius zijn bewaard in diens Epistotarum familiarium
Centuriae (Amst. 1662), IV en V.
Zijn portret is gegraveerd o.a. door D. Danckerts en in zwarte kunst door P. Schenk
en J. Gole.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. v. Prot. Godgel. in Ned. IV, 218;
Kerkelijk Handboek (1903) Bijl. 139, (1907) Bijl. 152, (1908) Bijl. 133, (1912) Bijl.
157; K n u t t e l , Acta Syn. Z. Holland III, 541, IV, 283, 376, 388, 435, 517, 588, V,
473, 517, 520.
Knipscheer

[Homus, Hermanus]
HOMUS (Hermanus), ged. te Venlo 24 Jan. 1680, aldaar begr. 8 Aug. 1761, zoon
van G e r a r d u s H. (die 28 Mei 1683 tot coelschrijver en 8 Febr. 1685 tot
commissaris der stad werd aangesteld) en van C h r i s t i n a J a n s s e n , was lid
van het nagelsmede-gilde in 1712 en vaandrager en kwartiermeester der stad
1736-1761; hij was 9 Oct. 1708 gehuwd met A n n a M a r i a S t e v e n s (ged. 12
Dec. 1677, begr. 26 Dec. 1753; dochter van G e o r g i u s S. en M a r i a A e r t s ),
uit welk huwelijk 7 kinderen o.a. M a r i a H e l e n a (ed. 25 Mei 1712, overl. te
Roermond 27 Dec. 1788), trad in 1733 in de orde der Arme Clarissen te Roermond,
van welk klooster zij 13 jaar abdis en 5 jaar jubilarisse was; haar kloosternaam was
Colleta; H e r m a n u s (ged. 1 Maart 1714, overl. 29 April, begr. 2 Mei 1788), de
schrijver eener Kroniek van Venlo (1740-1787), uitgegeven door J e a n B l o e m e n
- H u e n g e s in Maasgouw (1919), 38 v.; A r n o l d u s , geb. 6 ged. 7 Juni 1720,
trad te Venlo in het Minderbroedersklooster, werd geprofest te Erkelenz 4 Febr.
1740 en priester gewijd te Roermond 21 Maart 1740; hij voltrok 22 April 1783 in de
Minderbroederskerk te Venlo het huwelijk van zijn neef Antoon Rochus Willemsen
(zoon zijner zuster Christina Homus) met Gertrudis Lamberta van Grieken, was o.a.
vicaris van het klooster en overleed als jubilaris der orde te Venlo 29 Juli 1792.
Zie: J a n V e r z i j l , Genealogie Homus; d e z ., Genealogie Willemsen;
Stadsarchief te Venlo no. 222, 1450 en 1584; Bidprentje van C. Homus; J e a n
B l o e m e n H u e n g e s , Over de Quartiermeesters en Adelborsten te Venlo in
Limburg's Jaarboek (1909), 253; Provinciaal archief der Minderbroeders te Weert.
Verzijl

[Hondius, Abraham]
HONDIUS (Abraham) of d e H o n d t , schilder en plaatsnijder, geb. tusschen 1625-30
in Rotterdam, overl. volgens Walpole 1695 (niet 1691) te London, waar hij sedert
1666 moet gewoond hebben. Verwantschap met de amsterdamsche of haagsche
familie van dezen naam is er niet. Volgens Wurzbach was Hondius de zoon van
den stadsmetselaar Daniël Abramsz. Op 20 April 1653 was hij getrouwd met
G e e r t r u y d W i l l e m s v a n d e r E y c k . Hij woonde 1659 nog in Rotterdam,
sinds dat jaar en tot 1666 te Amsterdam. Verdere bijzonderheden over H. (bij
Weyerman) zijn, volgens W. Stechow, waardelooze anekdoten. Het vroeger meestal
aangenomen geboortejaar 1638 en H's identiteit met een Abraham, zoon van Isaak
Mertens, gedoopt te Rotterdam op 9 Januari 1639 (Rott. Historiebladen III, 611) is
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twijfelachtig, zooals 2 jachttafereelen, gedateerd 1651 (Dresden No. 1810 en oude
verz. Winkler te Leipzig, Cat. van 1768), bewijzen. De door van Riemsdijk in den
Catalogus van het Rijks-Museum geopperde datum van overlijden ‘voor 1684’ kan
niet aangenomen worden, gezien het zich in den kunsthandel bevin
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dende landschap met IJzergieterij (?), gedateerd en geteekend 1689; overigens is
de laatste authentieke datum 1678 (Walpole naar Vertue), het laatst gedateerde
schilderij 1675 (te Montpellier).
Hondius is het meest bekend als schilder van dierengevechten. Hij heeft hierin
iets oorspronkelijks. Wiens stijl hij in zijn schilderijen navolgt is niet duidelijk, zonder
twijfel komt er een sterke vlaamsche invloed in uit (Snijders, Fijt), evenals in zijn
naam. Er bestaan van hem 12 etsen, met voorstellingen van elkander jagende en
bevechtende dieren, waaronder een reeks van 8 bladen uit het jaar 1672. Deze zijn
zeldzaam. Teekeningen van hem komen weinig voor.
Zijn portret is gegraveerd naar A. Hondius door J. Smith (M o e s , Icon. Bat. 3629);
voorts gegraveerd door J. Houbraken in H o u b r a k e n , Schouwburgh III, 282, door
J. Smith naar G. Kueller en door Th. Chambais.
Zie: W a l p o l e , Annecdotes of painting (1763) III, 14; W. S t e c h o w in
T h i e m e -B e c k e r , Allgem. Lexikon der bild. Künstler (Leipzig 1924) XVII, 434;
N a g l e r , Künstler-Lexikon, 2. Aufl. Bd. 7 (1906) 97; A.v. W u r z b a c h , Niede l.
Künstlerlexikon 1 (1906), 705; L(u s t ) in: Dict. of Nat. Biogr. XXVII (1891); Collection
Semenov (St. Petersburg 1906) (Liste datierter Bilder); B a r t s c h , Peintre-graveur
V; W e i g e l , Suppl. au peintregraveur de Bartsch (Leipzig 1843); D u t u i t , Manuel
de l'amateur d'estampes (Paris 1884-86), V, 25; T h . v. F r i m m e l , Kl.
Gateriestudien, N.F. IV Lief. (Leipzig, 1896), 29; d e z ., Blätter f. Gemäldekunde IV
(1908), 187; O. G r a n b e r g , Trésors d art en Suède (Stockholm 1912), II, 34;
M i r e u r , Dict. des ventes d'art. (1911), III; Zeitschrift für bild. Kunst. N.F. XX (1909);
Th.v. F r i m m e l , Lex. der Wiener Gemäldesamml. I (1913), 166; Jahrb. der Bilderu. Kunstblätterpreise (Wien 1911), II-IV; Rotterd. historiebladen III, 611; Bull. van
den oudh. bond (1908), 240, (1914), 78; Repertorium für kunstwissenschaft IX, 134.
Hoogeveen

[Hondius, Gerardus Puppius]
HONDIUS (Gerardus Puppius), geb. te Hoorn 14 Jan. 1666, overl. te Amsterdam
9 Maart 1740, zoon van Jacobus Hondius (zie beneden) en M a r i a P u p p i u s .
Hij studeerde te Utrecht in de godgeleerdheid en was predikant te Zuid-Zijpe sedert
8 Mei 1689, te Oost-Zaandam sedert 18 Nov. 1691, te Nijmegen sedert 7 Sept.
1698, te Hoorn sedert 11 Maart 1703, te Amsterdam sedert 19 Juni 1707. Hij was
gehuwd met G e e r t r u i S c h e n k e n hertrouwde na haar dood met F l o r e n t i a
A l t i u s (overl. 30 Dec. 1732). Hij schreef alleen een opdracht vóór De Kleine
Print-Bijbel.... Tot vermaak der Jeugd (Amst. 1720), vertaald uit het Hoogduitsch en
een gedicht voor D. W i l l i n k ' s Lusthof van Christelijke Dank en Beedezangen (3e
dr. Amst. 1726).
Zijn portret is gegraveerd o.a. door N. Verkolje naar L. van Breda, en door L.
Lucas.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. v. Prol. Godgel. in Ned. IV, 223
v.; Kerkelijk Handboek (1903) Bijl. 145, (1908) Bijl. 102, 122, 152, 155.
Knipscheer

[Hondius, Hendrik (1)]
HONDIUS (Hendrik) (1), teekenaar, plaatsnijder, kunstdrukker, uitgever en
wiskundige, geb. te Duffel in Brabant 9 Juni 1573 (de Bie), overl. na 1649
vermoedelijk in den Haag. Zoon van W i l l e m H o n d i u s , een geleerde uit een
adelijk geslacht. Hij woonde eerst in Mechelen, dan in Antwerpen en vervolgens te
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Brussel. Hij was leerling van den goudsmid Godefroy van Gelder, van Jan Wiericx
en Jan Vredeman de Vries. Na Keulen, Parijs en Londen bezocht te hebben, vestigde
hij zich (24 jaar oud) in den Haag. Van 5 Dec. 1597 komt hij
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voor als lid van het haagsche St. Lucas gild. In dit jaar trouwde hij daar met een
meisje uit Breda.
De literatuur over H. is, volgens W. Stechow, vol verwarring, daar de gravures
met zijn naam of monogram, geheel willekeurig tusschen hem en Hendrik (2)
verdeeld worden De oorzaak hiervan zal wel de dwaling zijn, dat Hendrik in 1610
gestorven zou zijn en het latere werk daarom aan den jongeren H. moest worden
toegeschreven. Het is toch reeds lang bekend (zie Mariette, Abecedario II, 375) dat
de gravures ‘Ad proverbia Salomonis’ en ‘Schellebelle’ tot het werk van Hendrik (1)
behooren, daar zij aetatis 66 (1639) resp. 75 (1648) geteekend zijn. De
toeschrijvingen van deze en andere gravures kunnen dus op chronologische gronden
bestreden worden. Er is verder geen enkel bewijs voor een werkzaamheid als
plaatsnijder van den amsterdamschen cartograaf en uitgever Hendrik (2), terwijl het
bestaan van een anderen Hendrik H. (misschien een zoon van Hendrik (1), zie
onder Hendrik (3) nog zeer twijfelachtig is, daar er geen gravures van hem bekend
zijn.
Als het meest bekende werk van H. kan genoemd worden de copieën der
portretten van kunstenaars uit de verzameling van H. Cock, die iconographisch zeer
belangrijk zijn (uitvoerig behandeld door v. S z w y k o w s k i in Naumann's Archiv
II, 1856, 13).
Hij gaf uit: Korte Beschrijvinge ende afbeeldinge der generale regelen der
fortificatie, der artillerie munitie ende vivres van deselver en hare commissien van
de leger, aerde wallen de approchen met het legenweer ende van vyerwerken
(Hagae-Comitis 1624, 4 dl.) fol.; dit werk werd vertaald en uitgegeven onder den
titel: Discription et déclaration des règles générales de la fortification de l'artillerie,
et des munitions et des vivres (1625); Alghemeine regelen der sterkebouw (den
Haag, 1625) fol., vertaald en uitgegeven in het Italiaansch onder den titel: Descorsi
o

sopra la necessita della architectura militaris (Venetié, 1642) 4 ; Pictorum aliquot
celebrium praecipue Germaniae Inferioris effigies Pars I [III] (Hagae Com. [1610?])
kl. fol., 2e dr. o.d.t. Theatrum honoris in quo nostri Apelles saeculi, seu pictorum,
qui patrum nostrorum memoria vixerunt, celebriorum pracipue quos Belgium tulit,
verae et advivum expressae imagines in aes incisae exhibeniur (Amst. 1612, 1618),
kl. fol. 68 portr., kopieën naar de tweede verm. uitgaaf met verzen van Dominicus
Lampsonius, in 1572 door de Wed. van Pieter Clocke van Aelst uitgegeven, door
Jeronimo Cock, Wierix e.a. gesneden; Icones virorum nostra patriumque memoria
illustrium, quorum opera cum literarum studia tumvera religio fuit restaurata, ab
o
H e n r . H o n d i o sculptae, aeneisque typis excusae, (z.p. 1599) 4 . plaatdruktitel,
34 prtn. en pl.; deze werden wederom opgenomen in J. V e r h e i d e n , Praestantium
aliquot theologorum qui Rom. Antichristum praecipue oppugnarunt, effigies: quibus
elogia librorumq. catalogi... (Hag. Com. 1602 met titel, 50 portr. en 1 krt.; 2e ed.
1725); nederlandsche vertaling hiervan: Afb. van sommige in Gods woordt ervaren
mannen die bestreden hebben den roomschen Antichrist door P. de K(e m p e n a a r )
o
('s Gravenh. 1603) 4 ; de kaarten enz. voor: M.Z. B o x h o r n , Toonel ofl
o
Beschrijvinge der steden van Holland (Amst. 1634) 4 obl.; Belgiae Pacificatorum
vera delinealio. Pourtraicture vraye des pacificaleurs des Pays Bas. Ware
afbeeldingen vande vredemakers der Nederlanden (Hagae Comitis Ex off. Henri
Hondii, 1608) kl.-fol. 2 drukken; Les hommes illustres, gravés et imprimés par H.H.
o
121 pll. 4 ; Les portraits des hérésiarques et autres hommes illustres par H.
H o n d i u s , J. M u l l e r , J. M a t h a m , J. S t a d e l e r ,
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etc. 86 planches. kl. fol.; Topographia variarum regionum etc. ou les vues d'après
nature, par M a t t h i e u B r i l , très bien gravees sous l'oeil de Henri Hondius (1611
o

en 1614) 2 dl. m. 25 en 29 pll. 4 obl.; Pompe funèbre de Charles V, exécutée par
ordre de Philippe II (Bruxelles), 37 planches; Joan à Duelecum, Luc. Duetecum fec.
Hondius exec. 1619.
Met Jan Vredeman de Vries gaf hij een Leerboek der perspectief uit. Leiden
1604-1605, waarvan verschillende drukken zijn verschenen.
Zijn zelfportret, gesneden door Fr. Bouttats, bevindt zich in J. Meyssens'
Ikonographie van 1649 (overgegaan in de Bie's Gulden Cabinet).
Zie: d e B i e , Gulden Cabinet, (1661-62); S a n d r a r t , Teutsche Acad. (1675)
[I, 357; A.v. W u r z b a c h , Niederl. Künstlerlexikon I (1906), 706; W. S t e c h o w in
T h i e m e -B e c k e r , Allgem. Lexikon der bild. Künstler (Leipzig 1924) XVII, 436;
N a g l e r , Künstler Lexikon, 2. Aufl. Bd. 7 (1906) 93; verder: O b r e e n ' s Archief
III, 261, 275, 283, V, 68; R e n o u v i e r , Des types des maitres graveurs (Montpellier
1856) IV, 170; Univ. Catal. of books on art, South Kensington Museum (London) I,
1870; M i r e u r , Dict. des ventes dal III (1911); L. C u s t , Index of artists.... in the
Brit. Museum I Dutch and Flem. schools, 62; Cat. of engr. Brit. portr... Brit. Museum
I-IV; M a r i e t t e , Abecedario II, 375; Oud- Holland IX, 109.
Hoogeveen

[Hondius, Hendrik (2)]
HONDIUS (Hendrik) (2), cartograaf en uitgever, geb. ongev. 1597, waarschijnlijk te
Amsterdam, als zoon van Jodocus (1) en C o l e t t e v a n d e n K e e r e , getrouwd
te Amsterdam op 7 Nov. 1625 met J a n n e k e n V e r s p e e t , overl. na 1644. Daar
hij van 1624-1640 als uitgever van een groot fonds van kaarten aan te wijzen is,
maar geen enkele maal als plaatsnijder, is het hem toegeschreven werk waarschijnlijk
door Hendrik (1) vervaardigd. Hondius is eerst zelfstandig als uitgever, naast zijn
anderen broeder Jodocus (2), werkzaam geweest. Hij woonde op den Dam ‘In den
Atlas’. Van zijn broeder nam hij in 1623 den Mercator-atlas over en op zijn laatst in
1633 de werkplaats ‘In den Wackeren Hont’, en wel van 1636 af tezamen met zijn
zwager Johannes Janssen, die echter in 1638 afzonderlijk als uitgever voorkomt.
De geziene positie van Hondius komt uit in zijn briefwisseling met Constantijn
Huygens (Oud Holland IX 190), waarin brieven voorkomen uit de jaren 1637, 1640
en 1644. Deze brieven kunnen, volgens W. Stechow, in geen geval betrekking
hebben op Hendrik (J). Het getal der door hem uitgegeven kaarten is zeer groot.
Zijn portret komt vermoedelijk met dat van zijn broeder Jodocus (2) op de
wereldkaart van 1611 tegenover dat van hun ouders voor.
Zie: N a g l e r , Künstler-Lexikon, 2. Aufl. 7. Bd. (1906) 95; K r a m m , Levens en
Werken. Aanh. 81; O b r e e n s Archief VII, 323; V.v.d. H a e g h e n , Le grand plan
de Gand par Sanderus et Hondius (le jeune) in Bull. van geschied. en oudheidk. te
Gent XII (1904), 149; Aanteekeningen van E.W. M o e s ; voor de voortzetting van
den Mercator-atlas zie: J. v a n R a e m s d o n c k , 190 en 262; W a n n e r m a n s ,
413 en S t e v e n s o n -Fischer, 18.
Hoogeveen

[Hondius, Hendrik (3)]
HONDIUS (Hendrik( (3). De tot nu toe aangenomen veronderstelling dat hij identiek
is met Hendrik (2) is zeer aanvechtbaar, daar deze op 31 Maart 1635 in Amsterdam
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als burger vermeld wordt, terwijl ‘Henricus Hondius de jonge’ (zonder aanduiding
van beroep), in 1635 in het Lucasgilde in den Haag wordt opgenomen en reeds op
24 April van hetzelfde jaar uit den Haag vertrekt. De aanduiding ‘de jonge’ zou
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kunnen doen vermoeden dat hij een zoon van den daar woonachtigen Hendrik (1)
was. Hij kan wel als uitgever beschouwd worden van een anonieme gravure met
Willem III, als driejarig kind ‘De doorluchtich Hoogh gebooren Wilhelmus, by der
Gratien Godes Prince van Orangien, Grave van Nassau &c. Marquiz van Vere en
Vlissingen. &c. Baron van Breda: &c.’ met adres: ‘H. Hondius in de Hofstraat te 's
Gravenhage’ (Atlas van Stolk, No. 2224). Dit adres kan moeilijk betrekking hebben
op Hendrik (1). Een acte van 31 Jan. 1669, waarbij H.H., konstverkooper, in den
Haag een huis huurt, kan ook wel op hem betrekking hebben.
Zie: O b r e e n 's Archief III, 261, 273; Aanteekeningen van E.W. M o e s en C.
H o f s t e d e d e G r o o t ; W. S t e c h o w in T h i e m e -B e c k e r , Allgem. Lex. der
bild. Künstler (Leipzig 1924) XVII, 437.
Hoogeveen

[Hondius, Isaac]
HONDIUS (Isaac), schilder (‘fijn schilder’), geb. te Rotterdam, overl. aldaar 20 April
1716. Komt 23 Sept. 1681 voor als burger in de Giftebrieven van Rotterdam, trouwt
op 13 September 1689, als weduwnaar van H e n d r i k j e T h o m a s , G e e r t r u i d a
d e M e y e r . Beide vrouwen waren woonachtig te Rotterdam. Op 1 Juni 1689
maakte H e y n d r i k j e T h o m a s , huisvrouw van Isaak Hondius, haar testament.
Hij was vermoedelijk een zoon (of jongere broeder?) van A b r a h a m .
Zie: Rotterd. historiebladen III, 612; B r e d i u s , Künstler-Inventare. Quettenstudien
zur holl. Künstgeschichte XII (1919), 1893; T h i e m e -B e c k e r , Lex. d. bi d. Künstler
i v.
Hoogeveen

[Hondius, J.]
HONDIUS (J.), Een schilderij, gedateerd 1600, en geteekend ‘J. Hondius’ met een
biddende Magdalena in een grot, wordt door Kramm vermeld als in het bezit te zijn
van R.E. van Maldeghem te Brussel. Chronologisch zou Jodocus H. (1) wel als
maker hiervan beschouwd kunnen worden.
Zie: K r a m m , Levens en Werken, aanh. 82.
Hoogeveen

[Hondius, Jacobus]
HONDIUS (Jacobus) of d e H o n d , geb. te Schagen in 1629, overl. te Hoorn 30
Sept. 1691, zoon van Ludovicus Hondius (zie kol. 811) en vader van Gerardus
Puppius H. (zie kol. 805). Hij studeerde in de godgeleerdheid te Utrecht en was
predikant te Huisduinen en Helder sedert 1653, te Hoorn sedert 1661. Hij was
gehuwd met M a r i a P u p p i u s , dochter van den predikant te Hoorn G e r h a r d u s
P u p p i u s (1625-1665), en na haar dood (1670) met A n n e t j e J o n g e m a a t s
(overl. te Hoorn in 1692). Vooral zijn Swart Registervan duysent Sonden is ‘voor de
kennis van de kerkelijke toestanden in Nederland op het einde der 17de en in het
begin der 18de eeuw hoogst leerzaam en merkwaardig’ (Doedes); ‘een soort
handleiding voor practische moraal’, aanbevelenswaardig ‘voor wie slechts zeer
eenvoudige lectuur begeeren’ (Knappert).
Hij schreef: Het licht schijnende in de duysternisse, ofte de heylige en
salighmakende kennisse der heyliger schrifture in vragen en antwoorden (Hoorn
1676), 1456 blz.; Eusebius en Timotheus, d.i.: Christ. conferentie over den grond
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der Saligheyt (1679); Swart Register van duysent Sonden, Dienende tot
ontdeckinghe, ende opweckinghe, van den vervallen ijver en Godvruchtigheydt der
hedendaegsche genaemde Ledemalen in de Geref. Chr. Gemeynheid van Nederlandt
(Amst. 1679; 2de dr. 1724); Wit Register van veelerley Vertroostingen en
Raedgevingen; dienende tot onderrigtinge en verpligtinge tegens veelerlei
Swarigheden en Bekommernissen (Hoorn 1685; 2e dr. Amst. 1725); Een waar
Christen, een bundel preeken (1692; 3de dr. 1754);
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A. v a n d e r L i n d e vermeldt in zijn Catal. der Nassauer Drucke (Wiesb. 1882, I,
53): J a c . H o n d i i Geist-reiche Predigten von den fürnehmsten Beschaffenheiten
des wahren Christenthums, aussen Niederländischen übersetzt (Herborn 1723).
Doedes gewaagt ook van een ‘Wit Register van allerley Deugden’; doch deze
mededeeling berust wellicht op een misverstand (vgl. het laatste gedicht ‘ter eeren
o

van.... d . Jacobus Hondius’ vóór zijn ‘Wit Register’, boven genoemd, in den tweeden
druk).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. v. Prot. Godgel. in Ned. IV, 222
v.; J.I. D o e d e s , Collectie van Rariora, 2de dr. (Utr. 1892), 73; Kerkelijk Handboek
(1908) Bijl. 119, 122; L. K n a p p e r t , Bibliografische Inleiding tot de theologie (Leid.
1924), 108.
Knipscheer

[Hondius, Jodocus (1)]
HONDIUS (Jodocus) (1), geb. 14 Oct. 1563 te Wacken (bij Deinze en bij Gent),
overl. 16 Febr. 1611 te Amsterdam. Zoon van O l i v i e r d e H o n d t en
P e t r o n e l l a v a n H a v e r t u y n . Toen hij twee jaar was, verhuisden zijn ouders
naar Gent, waar hij een kunstzinnige en wetenschappelijke opleiding kreeg Reeds
op jeugdigen leeftijd sneed hij in koper. Voor Alexander van Parma vervulde hij
verschillende opdrachten. Deze wilde hem medenemen naar Rome, waartoe hij,
als Protestant, geen lust had. In 1583 vestigde Hondius zich te Londen. Hier hield
hij zich bezig met de vervaardiging van wiskundige instrumenten, globes en kaarten.
Op 11 April 1587 trouwde hij daar met C o l e t t e v a n d e r K e e r e , uit welk
huwelijk 7 zoons en 6 dochters geboren werden, waarvan in 1633 nog 2 dochters
en 4 zoons in leven waren. Bij de geboorte van zijn zoon Jodocus (?), uiterlijk 1593,
woonde hij in Amsterdam. Van de erfgenamen van Mercator kocht hij in 1604 de
platen van diens beroemden atlas. Een vermeerderde uitgaaf hiervan gaf hij in 1606
uit, nadat hij in 1605 van de Ptolemäusatlas van Mercator een nieuwe uitgaaf in het
licht had gegeven. Hij woonde in de Kalverstraat bij den Dam; zijn uithangbord was
‘In den Wackeren Hont. Sub cani Vigilanti’. Drukkerswerk gewoonlijk een
hazewindhond met zijn poot op de wereldkloot rustende, met het randschrift: Utor.
describo. orno. vitupero et opto fideliter. Zijn zoons Jodocus (2) (die volgt) en Hendrik
(2) (zie kol. 807) zetten zijn bedrijf voort; een andere zoon was Ludovicus (zie kol.
811).
Hondius is vooral van beteekenis als geograaf en cartograaf, als kunstenaar is
hij tamelijk onbeteekenend (vgl. ook het art. J. Hondius, kol. 808).
Door hem werden gegraveerd of uitgegeven: C l . P t o l e m a e u s , Geographiae
libri octo Graeci-Latini. Latinè primum recogn. et emend. cum tabulis geographicis
restit. per Ger. Mercatorem. Iam vero ad Graeca et Lat. exempl. à Petro Montano
iterum recogn. et castigali (Francof., Amst., Jod. Hondius et Corn. Nicolai, 1605. gr.
fol.); G e r a r d i M e r c a t o r i s , Atlas sive cosmographicae meditationes de fabrica
mundi et fabricati figura. Iam tandem ad finem perductus, quam plurimis aeneis
tabulis.... auctus ac illustratus à I u d o c o H o n d i o , etc. (Amst. 1606. fol.); Atlas
minor Gerardi Mercatoris à I. Hondio plurimis aeneis tabulis auctus atque illustratus
o

(Amsterodami excusum in aedibus Iudoci Hondii [1607]. 4 . obl.); Theatrum artis
scribendi, varia summorum nostri seculi artificum exemplaria complectens, novem
diversis linguis exarata Iudoco Hondio eelatore (1594), schrijfvoorbeelden van
beroemde calligraphen, waaronder van H. zelf; Tractaet ofte handelinghe van het
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ghebruyek der hemelscher ende aertscher globe (Amst. 1612); Tractatus de globis
coetesti et terrestri eorumque usu (Amst.
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1617); Map of the world, with the title, Novissima ac exactissima totius orbis terrarum
descriptio magna cura & industria ex optimis quibusque tabulis Geographicis et
Hydrographicis nuperrimisque doctorum virorum observationibus duobus
planisphaerijs delineata Auct. I. Hondio. (facsimileuitgave naar het eenige bekende
exemplaar, bij vorst Maximiliaan von Waldburg te Wolfegg-Waldsee bewaard in het
licht gegeven door E.L. S t e v e n s o n en J. F i s c h e r (New York 1907); Speeds
theatre of the empire of Great Britain (London 1611); The Union of the Roses of the
Families of Lancaster and York (wapenkaart van 1589 naar Tallot, met de portretten
van Hendrik de VII en Elisabeth); Karte Gallia, met portret van Hendrik IV; Volkstypen
(1591); Kaart van de expedities van Drake en Cavendish met hun portretten en
allegorische voorstellingen (1595); kleine illustraties bij H u g h B r o u g h t o n 's
Moyses sight on Mount Sinai (1592) en A concent of scripture (ongev. 1589-1590);
Surrey described.... (kleine figuren van Adligen; eerst 1610 verschenen); Curia
Hollandiae, gezicht op den Vijver in den Haag. G. de Saen pix. H. Hondius fec. et
excudit hagensis 1598.
Zijn portret komt voor op de groote wereldkaart van 1611; een ander portret (met
foutieve opgaaf van sterfjaar en leeftijd) bevindt zich, naast dat van Mercator, in de
uitgaaf van den Atlas van zijn zoon Hendrik (2) van 1633, die ook zijn levensloop
bevat.
Zie: Lavie dutrès fameux et illustre Jodocus Hondius. Voorrede bij: Gerardi
Mercatoris et J. Hondii Atlas.... Ed. nouv. A. (Amsterdam, chez Henry Hondius...
1633); K r a m m , Levens en werken der Holl. en Vlaamsche schilders III, 720;
R e n o u v i e r , Des types.... des maitres graveurs IV (Montpellier 1856), 171;
Biographie nationale de Belgique (Brux. 1876) V, 188; L. C [ u s t ] in Dictionary of
national biography XXVII (1891); d e z ., Foreign artists etc. in London 1560 to 1660
in Proceedings of the Huguenot Society of London VII (1903), 51; D e n u c é ,
Oud-Nederl. kaartmakers in betrekking met Plantijn (Antw. 1912-1913) 2 dln.; F.C.
W i e d e r , Nederlandsche historisch-geographische documenten in Spanje (Leiden
1915), 89, 178, 183, 185, 287, 303, 316-7, 319-22, 324-8, 344; ook in Tijdschr. Kon.
Ned. Aardr. Gen. (1914-1915); W. S t e c h o w in T h i e m e -B e c k e r , Allgem.
Lexikon der bildenden Künstler (Leipzig 1924) 17, 437; Catalogue of engraved
British portraits.... British Museum, dl. I (1908), 55, 369, II (1910), 84, 85, 121, 123,
146, 495, 497, 498, 501, 507, III (1912), 571; A. v o n W u r z b a c h , Niederl.
Künstlerlexikon I (1906); W a u w e r m a n s , Essai de l'histoire de l'école
cartographique anversoise au XVIe siècle in Bulletin de la Societè royale de
géographie d' Anvers XIX (1895), 398; J. v a n R a e m s d o n c k , Gerard Mercator
(St. Nicolas 1869), 187 en 260; S. C o l v i n , Early engravers in England (London
1903); Univ. Catal. of books on art, South Kens. Museum (London 1870), 861; E.
H e a w o o d , Hondius and his newly formed map of 1608 in Geogr. Journal LIV
(1919), 178; E.L. S t e v e n s o n , Terrestrial and celestial globes (New Haven 1921)
I, 208, II, 4; T i e l e , Nederl. Bibliographie van land en volkenkunde (Amst. 1884);
Catalogus geographie en reizen (van de) Bibliotheek der Universiteit van Amst. 1e
ged. (Amst. 1923); P h i l l i p , A list of geographical atlases in the library of Congress
I, 167, III, 122.
Hoogeveen

[Hondius, Jodocus (2)]
HONDIUS (Jodocus) (2), ook J u d o c u s , J o o s t o f J o s s e d e H o n d t , uitgever,
ged. 9 Nov. 1593 te Amsterdam, als zoon van Jodocus (1) en C o l e t t e
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v a n d e n K e e r e . Op 5 Juni 1621 (26 jaar oud) werd zijn huwelijk afgekondigd
met A n n a S t a f f m a e c k e r s . Na den dood van zijn vader (1611) zette hij diens
bedrijf voort en gaf hij verschillende van diens werken opnieuw uit. Tot het
belangrijkste daarvan tot 1623 kan de Mercator-atlas genoemd worden. Volgens
W. Stechow zijn door van Raemsdonck en Wauwermans deze uitgaven foutief aan
Jodocus (1) toegeschreven, onder wiens naam zij reeds door Hendrik ( ) uitgegeven
waren. Hetzelfde adres en plaatsaanwijzing dragen: 1618, de beschrijving van de
groote wereldkaart van zijn vader van 1611; 1628: de ‘Zilvervloot’ (Muller,
Historieprenten 1594). Uit een vervolging wegens nadruk blijkt, dat H. in dit jaar in
Amsterdam woonde.
Zijn broeder Hendrik (2) (de jongere), die eerst op zichzelf werkzaam was, en die
in 1623 den Atlas reeds had overgenomen, heeft op zijn laatst in 1633 zijn bedrijf
voortgezet. Dit doet vermoeden, dat Joost (2) reeds voor dit jaar overleden is. Latere
kopergravures, die als uitgever Jodocus H. noemen, zijn waarschijnlijk van zijn zoon
Jodocus (3) (zie aldaar). In ieder geval stierf hij voor 1650, in welk jaar deze zoon
als wees trouwde.
Hij heeft ook nog uitgegeven: een 2e uitg. van zijns vaders werk Theatrum
scribendi (1614); Nova et accurata Italiae hodiernae descriptio... geogr. tabulis et
urbium praecip. iconibus illustrata à Jud. H. Add. est Siciliae, Sardiniae, Corsicae
et itinerariorum per Italiam brevis delineatio (Amst., sumpt. et typ. aeneis J. Hondii,
o

1626 4 , hetzelfde werk verscheen daarna Lugd. Bat. Bon. et Abraham Elsevier,
1627); Lijkstaalsie van Prins Maurits (Muller, Hist. prenten 1537).
Zijn portret komt vermoedelijk met dat van zijn broeder Hendrik (2) tegenover dat
van zijn ouders op de wereldkaart van 1611 voor.
Zie: de onder Jodocus (1) genoemde werken van v a n R a e m s d o n c k (190
en 262); W a u w e r m a n s (413); S t e v e n s o n e n F i s c h e r ; Oud- Holland IV
(1886), 304; K r a m m , Levens en werken enz., Aanh.; W., S t e c h o w in
T h i e m e -B e c k e r , Allgem. Lex. der bild. künstler (Leipzig 1924) XVII, 438.
Hoogeveen

[Hondius, Jodocus (3)]
HONDIUS (Jodocus) (3), 24 Juli 1622 ged. te Amsterdam als zoon van Jodocus (?)
enA n n a S t a f f m a e c k e r s .ZijnhuwelijkmetM a r g a r e t h a v a n Z o n s b e e k
werd op 13 Mei 1650 (26 jaar oud) afgekondigd en hij wordt daarbij caertmaker
(verbetering van plaetsnijder) genoemd. Waarschijnlijk is hij (en niet de eerst op 8
Sept. 1626 geboren gelijknamige zoon van Hendrik (2)!) de uitgever van de aan
Jodocus H. toegeschreven gravures uit de jaren 1640 en 1650 (zie ook onder
Jodocus (2)).
Door hem zijn uitgegeven: A. M a t h a m , Gezantschap wegens handelszaken
der H.H. Staten door Ant. de Liedekercke aan den Koning van Marocco (Muller,
Hist. prenten, 1828); Kaart van Kaap de Goede Hoop (1652); Growlyke Wreede
Moord en Vervolging, aan de Vaudoisen, in Piemont 1655 (Atlas van Stolk 2250);
14 Afbeeldingen der zeeslagen in den eersten Engelschen oorlog voorgevallen;
allen met curs. bovenschriften en uitlegging, naar J. B e e r s t r a t e n (Muller, Hist.
prenten 2047); Oud Holland IV (1886), 304; W. S t e c h o w in T h i e m e -B e c k e r ,
Allgem. Lex. der bild. Künstler (Leipzig 1924) XVII, (438).
Hoogeveen

[Hondius, Ludovicus]
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HONDIUS (Ludovicus) of d e H o n d , geb. te Amsterdam in 1598, overl. te Schagen
in 1659, zoon van Jodocus, Hondius en C o l e t t a v a n d e r K e e r ( e ) (zie kol.
809). Hij studeerde te Leiden en te Groningen, werd predikant te Hui-
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zen in 1621 en te Schagen in 1624, hij was hier tot zijn dood. Op 6 Oct. 1623 is hij
te Amsterdam ondertrouwd met C a t h a l i n a H e i j n d r i x d e B o n d t
(C a t e l i j n t j e B o n t ). Hun oudste zoon was Jacobus Hondius (1629-1691) (zie
kol. 808). Hij schreef: Christel. Bericht op de bedenckingen des gemoedts over de
pestilentie waer inne oock ondersocht wordt of 's menschen leven kan verkort ende
verlenght worden (Amst. 1637). Dichtregelen vindt men van zijn hand in Cronyk van
de gantsche oude Heerlijkheid van het dorp Schagen door D. B u r g e r v a n
S c h o o r e l , blz. 30.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. v. Prot. Godgel. in Ned. IV, 222;
Kerkelijk Handboek (1908) Bijl. 123, 141.
Knipscheer

[Hondius, Petrus (1)]
HONDIUS (Petrus) (1), geb. te Vlissingen in of kort na 1578, overl. te Neuzen 6
Aug. 1621. Zijn vader was C o r n e l i s d e H o n d of H o n d i u s , die in 1578
predikant te Vlissingen werd, na gevlucht te zijn uit Zuid-Nederland en zijn bezittingen
te hebben achtergelaten. Deze kregen zijn kinderen tijdens het bestand terug. 16
Oct. 1596 werd Petrus ingeschreven als student te Leiden, waar hij waarschijnlijk
op kosten van Vlissingen theologie studeerde. In 1598 verscheen van hem te Leiden
Leo belgicus hoc est Inferioris Germaniae provinciarum septemdecim status
hodiernus. Hij liet drie disputen drukken: De oratione, opgedragen aan Burgemeester
en Raden van Vlissingen ‘in grati animi memoriam’ (1599); De consiliis, opgedragen
aan Josephus Scaliger (1600) en De Missa, aan de regeering van Vlissingen (1601).
Hij heeft in deze jaren in het buitenland gereisd, op een verkooping van Frederik
o

Muller van 22 Nov. 1882 kwam onder N 332 voor een latijnsche brief van hem aan
prof. Merula uit la Rochelle 1601; misschien is hij ook in Languedoc en Provence
geweest.
4 Juli 1604 werd hij benoemd tot predikant te Neuzen in Zeeuwsch Vlaanderen.
Hij is ongehuwd gebleven en heeft gedurende 16 jaar ingewoond bij J o h a n
S e r l i p p e n s , die burgemeester was van de vereenigde gemeenten Neuzen, Axel
en Biervliet. Deze was eigenaar van de buitenplaats Moffenschans, waaraan Hondius
een uitvoerig gedicht wijdde. Op de plaats van dit goed had Hohenlohe een schans
aangelegd voor zijn soldaten. Nadat door de inneming van Axel de linie van
verdediging zuidwaarts was verschoven kocht Serlippens het terrein, dat den naam
Moffenschans had gekregen en maakte er een buitentuin van, waar Hondius zijn
vermaarden kruidtuin aanlegde, welken tuin hij tot het onderwerp voor zijn rijmwerk
maakte. De meest voorkomende uitgaaf draagt tot titel P e t r i H o n d i i Dapes
inemptae of de Moufe-schans, dat is, de soeticheydt des buyten-levens,
vergheselschapt met de boucken, afgedeelt in X ganghen. Nieuwe editie. Nu eerst
by den autheur uyt laeten gaen. T'samen met zijn Hof-wetten (Tot Leyden, Voor
Daniel Roels, Boeckvercooper, anno 1621). Er bestaat een andere uitgave,
vermoedelijk slechts in één exemplaar, dat in 1886 bij Martinus Nijhoff berustte. De
eerstgenoemde uitgave is omvangrijker.
Uit de Moffenschans leeren wij plaatsbeschrijving, gewoonten, maatschappelijke
toestanden, volksdeugden en gebreken en zeer veel over vroegeren tuinbouw. De
kennis van Hondius was veelzijdig; in sommige wetenschappen was hij goed thuis;
hij heeft veel belangrijks bijgedragen tot den nieuwen druk van D o d o n a e u s '
Kruidboek, die bij Plantijn uitkwam. Uit zijn Moffenschans leeren we hem in
verschillende kwaliteiten kennen. Hij distilleerde rozenwater, wendde zijn kruiden
aan tot genezing van ziekte en werd zoo voor zijn
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omgeving tevens ongeveer medicus. Hij begon aan een uitvoerige Geschiedenis
van den Nederlandschen vrijheidsoorlog in zeven boeken, waarvan alleen het eerste
werd voltooid. Zijn herbarium was rijk ook aan datgene, wat over Vlissingen uit alle
streken der wereld werd aangevoerd. Hij beschrijft kaarten, door hem zelf ontworpen
of nageteekend van Vlaanderland; hij bezat oude charters van Biervliet. Al deze
dingen zijn verloren gegaan. Hij maakte verschillende tochten in Zeeland, Brabant
en Vlaanderen, ook naar zijn teruggekregen vaderlijke bezittingen. Deze tochten
beschreef hij in zijn rijmwerk. Zijn album amicorum, dat in 1859 op een auctie van
Martinus Nijhoff verkocht werd, liep van 1589 tot 1610 en bevatte beroemdc namen.
Enkele van zijn handschriften en een paar kleine latijnsche gedichtjes berusten in
de leidsche bibliotheek.
De voornaamste onder zijn wetenschappelijke vrienden was Daniel Heinsius. Zij
kenden elkaar van de vlissingsche latijnsche school; hun geslachten schijnen met
elkaar in verband te hebben gestaan. Zij wisselden brieven en gedichten. Cats
bezocht Hondius, toen hij voor zijn indijkingen en tienden Vlaanderen bereisde.
Hondius was vol bewondering voor de kruidkundigen Lobel, Dodonaeus en Clusius.
Den laatsten had hij als hoogleeraar in Leiden gekend. Ook Nathan Vayus, een
Vlissinger van geboorte, de schrijver over het belcg van Bergen op Zoom en van
1614 tot 1617 predikant te Axel, behoorde tot zijn vrienden.
Hij dreef een levendigen ruilhandel in zaden en planten o.a. met Christiaan Porret,
vermaard apotheker en kruidkundige te Leiden, Caspar Pelletier te Middelburg,
Aelius Everhardus Vorstius, medisch professor te Leiden, jonkheer Dierick van
Haestrecht, die op zijn bezittingen in Drunen druk aan tuinbouw deed, Pieter Courten,
koopman te Middelburg. Johan Huyssen van Cattendyeke en Hendrick van Tuyll
van Stavenisse waren zijn trouwe bezoekers en vrienden. In Vlissingen stond zijn
oudere broer J a c o b u s als predikant. Prins Maurits bracht tweemaal een bezoek
aan de Moffe-schans.
Uit Hondius' Moffe-schans blijkt tevens zijn haat tegen de Spanjaarden en het
Katholicisme. Sommige declen van zijn werk vormen een voorlooper van H u y g e n s '
Costelick mal. Hij moet ook gewerkt hebben aan een Herbarium indicum of
afteekening en beschrijving van Oost- en West-Indische gewassen.
In zijn testament had hij een stichting gemaakt voor de opleiding van drie
predikanten. Zijn broer Jacobus is hiertegen een proces begonnen. Na 14 jaar kwam
men tot een accoord. Het bedrag voor de predikanten bleck toen op te zijn aan
proceskosten.
Zie: d e l a R u e , Geletterd Zeeland (1741), 215; A. W a l r a v e n , P. Hondius
in Jaarboekje Cadzandria 1857, 156; J.G. F r e d e r i k s , P. Hondius in Tijdschr. Mij.
Letterk. VI, 103; W a u w e r m a n s , La famille Hondius in Bull. Soc. Geogr. Anv. XIX
(1893), 400; S.D. v a n V e e n , Een boetprediker uit de XVIIde eeuw, J. Hondius
in Histor. Studiën 1905, 365 en Bouwstoffen Zending 1895, 81; J. v a n d e r B a a n ,
De hervormde gemeente van Ter Neuzen (ter Neuzen 1894); d e B i e e n
L o o s j e s , Biogr. Woortenb. v. Prot. Godgel. in Ned. IV, 219.
Prinsen

[Hondius, Petrus (2)]
HONDIUS (Petrus) (2), geb. te Amsterdam 29 April 1760, overl. te Leerdam 17 April
1833, zoon van L u d o v i c u s H o n d i u s en M a r i a V o g e l z a n g . Hij studeerde
in de godgeleerdheid te Utrecht en werd predikant te Ravenswaai 18 De. 1785, te
Gellikum en Renooi 9 Aug.
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1789, te Arnemuiden 18 Oct. 1807; emeritus 30 April 1820. Hij schreef: De
voortreffelijkheid van Jezus' leer boven die der heidenen.... (Middelb. 1817); Leerrede
bij gelegenheid van de... veranderingen in de uiterlijke plegtigheden omtrent den
H. Doop en het Avondmaal (Middelb. 1818).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. v. Prot. Godgel. in Ned. IV, 224
v.; Kerkelijk Handboek (1903) Bijl. 152, (1909) Bijl. 123.
Knipscheer

[Hondius, Willem]
HONDIUS (Willem), plaatsnijder, geb. na 1597 in den Haag, overl. omstr. 1658,
zeker voor 1660, vermoedelijk in Danzig. Dat hij de zoon van Hendrik (1) was, en
niet, zooals kort geleden nog beweerd werd, van Jodocus (1), is al door K r a m m
aangetoond, met een verwijzing naar het privilege, dat deze in 1629 voor het door
zijn zoon gegraveerde portret van Piet Hein ontving. Daarbij past de onderteekening
van de gravure ‘Belegeringe v. Schenkenschans, met alle de nieuwe ‘Forten en de
Approchien. - Le siège du fort de Schine’ eto. (M u l l e r , Hist. prenten 1738) met
adres: H. en W. Hondius, Plaatsnijders te 's Hage 1635. Zijn vader gaf ook H.'s
Portret van Maurits van Nassau van 1623, dat met monogram G.H. is geteekend.
H. trad eerst in 1629 tot het St. Lucasgilde in den Haag toe en trouwde daar op 25
Juli 1632 C o r n e l i a v a n d e n E n d e (dochter van den antwerpschen uitgever
M a r t i n v a n d e n E n d e n ), die als kraamvrouw op 28 Juli 1633 met hem een
testament maakte. Op 19 Dec. 1636 hield H. in den Haag een verkooping wegens
vertrek; eenige met later jaartal verschenen werken, waaraan H. medegewerkt heeft
(waaronder een boek met ornamenten naar Jacques Caillart, bij C. Visscher 1638),
verschenen na zijn vertrek. In hetzelfde jaar 1636 vinden wij hem in Danzig (Kaart
van de belegering van Smolensk). Hij was hier zeer geacht en werd met tal ijke
opdrachten van het poolsche hof bedacht. Tot 1652 is zijn verblijf daar te volgen.
In 1660 wordt hij vermeld als voor eenigen tijd overleden te zijn.
Als graveur van portretten is H. (volgens W. Stechow) een der knapste meesters
van zijn tijd. Bovendien maakte hij gravures voor Cats' Spiegel van den ouden en
nieuwen tijd naar A. v.d. Venne. Naar de teekening van denzelfde graveerde hij de
titelprent voor J. van Eyck, Handvesten, Privilegiën enz. van Zuyd-Hollant. Verder
maakte hij een groot getal geographische, historische en militaire kaarten, zoowel
in zijn hollandschen als in zijn poolschen tijd (door Block maar gedeeltelijk vermeld).
31 teekeningen (zilverstiftportretten en teekeningen in o.-i. inkt met voorstellingen
van poolsche volkstooneelen) zijn, volgens Block, in het Prentenkabinet van het
Museum te Danzig.
Hondius graveerde zelf zijn portret naar van Dyck (Block 41); bovendien komt
zijn portret voor op een door een onbekend kunstenaar gegraveerd verzamelblad.
Zie: J.C. B l o c k , Das Kupferstichwerk des Wilhelm Hondius. M. alphab. u. chronol.
Register, sowie mit Reprod. (Danzig 1891); kritiek en verbeteringen op dit werk door
C. H o f s t e d e d e G r o o t in Chronik f. vervielfält. Kunst (Wien 1891) IV, 21; A.
v. W u r z b a c h , Niederl. Künstlerlexikon I (1906), 708; W. S t e c h o w in
T h i e m e -B e c k e r , Allgem. Lex. der bild. Künstler (Leipzig 1924) XVII, 438;
R a s t a w i e c k i , Poln. Künstlerlex. (Warschau 1850-57) (poolsch) I, 195, III, 236;
d e z ., Stecher- Lexikon (Posen 1886) (poolsch) 128/44 (Katalog der Stiche);
[K o p e r a ] Verz. einer Sammlg. poln. Porträtstiche (Graf Hutten-Czapski) (Krakau
1901) (poolsch); Kunst in
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Südrussland (Klew 1913) russ., 156, 177: J. C h o t k e w i t s c h , Ueber die Porträts
des Kosakengenerals Rohdau Chmielnicki.
Hoogeveen

[Hondt, Vincent de]
HONDT (Vincent d e ) of H o n t , geb. te Rousselaere in 1561, overl. te Haarlem (?)
na 1633. Hij is tweemaal gehuwd, n.l. eerst met M a g d a l e n a v a n d e r M e r s c h ,
en later te Haarlem (25 Jan. 1627) met A d r i a n a S e b a s t i a e n s , een weduwe
uit Rotterdam. Hij was ‘de bekwame oudste’ (S. Cramer) der doopsgezinde gemeente
van de ‘Oude Vlamingen’ of ‘Huiskoopers’ te Haarlem. Reeds in 1606 wordt hij als
zoodanig genoemd. Omstreeks 1620 werkte hij er samen met L u c a s P h i l i p s ,
toen ook deze gemeente zich splitste in ‘Lucas Philipsvolk’ of ‘Borstentasters’, en
‘Vincent de Hondtsvolk’ of ‘Boudewijnsvolk’. De eerste groep, hoewel in de
minderheid, bleef vergaderen in het gebouw aan 't Spaarne. De andere gemeente
kwam samen in ‘het goud grendeltje’ aan de ‘Smalle Gracht’ en is waarschijnlijk kort
na 1758 vervloeid. Verschillende pogingen tot hereeniging faalden. Al spoedig een,
die uitging van een vergadering van oudsten niet alleen uit Holland en Friesland,
maar zelfs uit Oost-Friesland, Polen, Pruisen, Danzig en Koningsbergen. Ook de
Propositie of Voorstelling dat de eens geloofsgezinde Christenen niet behooren
gescheiden te blijven, met een brief aan Vincent de Hondt, in 1631 door Claas
Claasz (zie in dit deel, kol. 285) gedaan ten aanhooren van een talrijke vergadering,
miste haar doel.
In 1633 volgden de bemoelingen van eenige leeraren uit Amsterdam, Dordrecht,
Leiden, Rotterdam, Haarlem en Utrecht, die in druk deden uitgaan hun Vrede-bode
aen onse lieve Vrienden den Broederen met haeren Dienaren ende Oudsten Vincent
de Hondt tot Haerlem (Haarl. 1633). Dit boekje werkte alleen uit, dat in Juni 1649
te Haarlem een vergadering kon bijeen komen, die belangrijke besluiten nam.
Vincent de Hondt schreef: Een korte Bekentenisse ende rekenschap des gheloofs
ende hope die in mij is, soo ik van over den tijdt van seven en veerligh Jaeren
gehoort, aangenomen, ghelooft, ende ook gedurende den tijdt mijnes Dienstes
(onweerdigh) anderen vooren gedragen, gheleert ende ghepredickt hebbe.... (1626;
herdrukt Haarl. 1630, veel vermeerderd); Een korte ende grondige verklaringe van
den Vrede Gods.... (Haarl. 1632); in de bibliotheek der Dpsgez. Gem. te Amsterdam
is een ex. hiervan met geschreven aanteekeningen; Over de Drieeenheyt, Sendinge
der Predikanten, Doop, Gemeynte Gods, Nagtmaal, Voetwassinge, Houwelycke
Staat, Ampt der Overheyt, Mydinge, Vrije Wille, Verrysenis etc. met andere stukken
van verschillende doopsgezinde schrijvers verzameld in: J a n d e B u i j s e r ,
Christelijck Huys-boeck, ende het eendrachligh gheluyt in den Geestelijcken Tempel
Salomons, oft Gemeynte Jesu Christi (1643).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. v. Prot. Godgel. in Ned. IV, 225
v.; Catalogus der werken over de Doopsgez. en hunne gesch. in de Bibliotheek der
Ver. Doopsgez. Gem. te Amsterdam (Amst. 1919), 106, 173 v., 228; S. H o e k s t r a ,
Beginselen en leer der oude Doopsgez. (Amst. 1863), 192; Doopsgez. Bijdragen
(1863), 58-60, 134-136, 155 v., (1876), 35, (1898), 6, aant. 1; S. B l a u p o t t e n
C a t e , Gesch. der Doopsgez. im Holland enz. I (Amst. 1847), 317-319, 330:
d e z e l f d e , Gesch. der Doopsgez. in Groningen, enz. (Leeuw. en Gron. 1842) I,
60-63; zie over den familienaam (d e ) H o n t : P e t i t , Repertorium Leid. 1907, kol.
1193, 1320.
Knipscheer
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[Honert, Mr. Herman van den]
HONERT (Mr. Herman v a n d e n ), geb. te Dordrecht 2 Aug. 1645, overl. aldaar 6
en begr. 11 Aug. 1730, zoon van Mr. J o h a n v a n d e n H o n e r t en C o r n e l i a
H a l l i n e g . Hij studeerde te Leiden en werd 29 Juni 1666 doctor juris. In 1670
kwam hij in de regeering van Dordrecht, als schepen en oudraad. In 1672 werd hij
door prins Willem III gecontinueerd en in October van dat jaar gedeputeerde ter
dagvaart van de Staten van Holland. In 1674 werd hij wederom schepen van
Dordrecht, maar in Oct. reeds werd hij benoemd tot secretaris der stad, met behoud
van zijn oudraadsplaats. In 1678 werd hij ook secretaris van den Hove en Hooge
Vierschaar van Zuid-Holland en in 1688 (en daarna nog meermalen) van wege
Dordrecht gecommitteerd in het college der Gecommitteerde Raden van Holland
(1703-05, 1709-11, 1715-17) en verkreeg zijn ontslag als secretaris der stad.
Verscheldene malen vervulde hij in zijn geboortestad het ambt van burgemeester,
n.l. in 1702, 1706-07, 1712-13, 1718-19, 1723-24, 1727.
Voorts was hij curator der leidsche hoogeschool In 1703 en waardijn van de Munt
van Holland te Dordrecht, 1705.
Hij was 30 Juli 1675 te Dordrecht gehuwd met A n n a d e W i t t , oudste dochter
van Johan de Witt, den raadpensionaris, en W e n d e l a B i c k e r , die hem vijf
kinderen schonk en 1 Dec. 1725 werd begraven. Bij zijn gouden huwelijk in 1725
liet hij een gouden penning slaan met wapens der echtgenooten en een toepasselijk
gedicht op de keerzijde Cot. Oud- Dordr. no. 1355.
Zijn portret door een onbekend kunstenaar bevindt zich in het Gemeentemuseum
te 's Gravenhage.
van Dalen

[Honert, Mr. Johan van den (1)]
HONERT (Mr. Johan v a n d e n ) (1), overl. 14 April 1667, zoon van Rochus v.d.
H. kol. 817 en M a r g a r e t h a H a l l i n e g . Hij studeerde te Leiden en werd advocaat
te Dordrecht. Spoedig werd hij lid der stedelijke regeering: raad in 1640-41, schepen
1647-48, 1652-53. In 1659 werd hij buitengewoon ambassadeur bij de kroon van
Polen, waar hij door zijn handelingen den vrede van het Noorden bevorderde. 6 Juli
1660 gaf hij rapport over zijn ambassasade. In 1663 werd hij lid van het Hof van
Holland. Hij was gehuwd met C o r n e l i a H a l l i n e g H e r m a n s d r . en had 7
kinderen, waarvan 3 jong overleden.
Zie: B a l e n , Beschr. van Dordrecht, 1275.
van Dalen

[Honert, Johan van den (2)]
HONERT (Johan v a n d e n ) (2), geb. 1 Dec. 1693, overl. te Leiden 6 of 7 April
1758, zoon van Taco Hajo van den Honert (1) en J a c o m i n a v a n A s p e r e n .
Hij studeerde te Leiden en werd predikant te Katwijk aan den Rijn 4 Juni 1719, te
Enkhuizen 21 Dec. 1721, te Haarlem 22 Oct. 1724; hoogleeraar te Utrecht 20 Oct.
1727, te Leiden 15 Sept. 1734. Hij trouwde in Aug. 1728 te Enkhuizen met
J o h a n n a v a n L o o s e n . Als student te Leiden verdedigde hij een verhandeling
De essentia et existentia Dei. Te Katwijk vertaalde hij de latijnsche oralie van zijn
vader in 1721 (zie aldaar), en voegde daaraan toe van eigen hand: Een korte
verhandeling van Abrahams voorbeeldige offerhande (Leid. 1721). Te Haarlem
schreef hij: Dissertatio de gratia Dei non univerisali sed particulari (Lugd. Bat. 17:5),
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door S t o c h i u s vertaald als: Van Gods niet algemeene maar besondere genade
(Leid. 1726). De remonstrantsche predikant J. Driebergen schreef daar eenige
werken tegen (dl. IV, kol. 524). Ook K. W e s t e r b a e n , die daartoe van J.L.
M o s h e i m vertaalde: Onderzoek van het gezag der Dordrechtsche synode
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(Amst. 1726). Van den Honert antwoordde met: Antwoord aan de heeren J.D. en
K.W..... (Leid. 1726). Van doopsgezinde zijde verscheen tegen hem van G. d e
W i n d , leeraar te Middelburg: Verhandeling van Gods algemeene genade (Amst.
1728), waar zijn gereformeerde ambtgenoot G. v a n H e m e r t te Middelburg op
volgen liet: G. de Wind uit zijne verhandeling van Gods algemeene genade
ontmaskert.... Vooraf gaat een berigt wegens de doopsgezinden en der zelver Leere
(Middelb. 1730). Zijn oratie te Utrecht in 1727 luidde: Oratio de divinis nuptiis sive
de Jesu Christi et ecclesiae matrimonio (Lugd. Bat. 1727), herdrukt achter den 2den
druk van Institutiones theologiae typicae (1738), vert. door A. S t o c h i u s als: Over
het geestelijk huwelijk of het trouwverbont van Christus en de kerk, uitgegeven met
zijn Twee kerkelijke redenvoeringen.... te Haerlem (Haerl. 1728). Toen hij in 1732
ook het onderwijs in de kerkgeschiedenis aanving, verscheen zijn Oratio de historia
ecclesiastica theologis maxime necessaria, gedrukt achter de Institutiones
theologicae didacticoetenchticae (Lugd.-Bat. 1735), en verschenen in de Derde
verzameting van heilige mengelstoffen (1747) als Inwijdings-redevoering over
Kerkelijke geschiedenis der godtgeleerde ten hoogste noodzakelijk. Te Utrecht gaf
hij ook uit: Institutiones theologiae, embleematicae et propheticae in usum auditorii
domestici conscriptae (Lugd. Bat. 1730; 2de dr. Utr. 1738; zie boven), door A.
S t o c h i u s vertaald als: Leerstukken der voorbeeldige, zinnebeeldige en
prophetische Godtgeleertheit.... (Leid. 1732). Te Leiden verscheen zijn eerste rede
als: Oratio de regeneratione sive de natis ex connubio Christi cum ecclesia liberis
(Lugd. Bat. 1734), herdr. in Institutiones theologiae didactico-elenchticae (1735),
door A. S t o c h i u s vert als: Over de wedergeboorte..., in minder dan vijf maanden
vier malen herdrukt (Leid. en Utr. 1734), ook opgenomen in Derde Verzameling van
heilige mengelstoffen (1747).
Hij schreef bovendien nog veel in polemiek met de luthersche predikanten J.
M u l d e r en Th. d e H a r t o g h , tegen den nijkerkschen predikant G. K u y p e r s ,
en vooral tegen Socinianen en Johannes Stinstra. Het was een veelbewogen en
werkzaam leven. L u l o f s herdacht hem in een Oratio funebris.... (Lugd. Bat. 1758),
vert. als: Lijkrede over Johan van den Honert (Leid. 1758, twee drukken). Ook
verscheen van A. v a n H a r d e v e l d t : Lijkzangen op het afsterven van Johan van
der Honert (Leid. 1758).
Zijn portret, geschilderd door H. van der Mij in 1738, bevindt zich in de universiteit
te Leiden, hier aar graveerde J. Houbraken en lithografeerde L. Springer. Drie andere
geschilderde portretten door onbekende kunstenaars zijn te Baarn bij den heer H.C.
van den Honert, te Landsmeer bij Dr. van Nooten en in de uni ver iteit te Utrecht.
Een gegraveerd portret nor door J.M. Bernigeroth en in zwarte kunst door J. de
Groot.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. v. Prot. Godgel. in Ned. IV,
232-246 (alwaar een zoo volledig mogelijke bibliografie van al zijn werken); Catalogus
der werken over de Doopsgez. en hunne gesch. in de Biblith. der Ver. Doopsgez.
Gem. te Amsterdam (Amst. 1919), 208, 218; Kerkelijk Handboek (1907) Bijl. 127,
1908 Bijl. 113, 116.
Knipscheer

[Honert, Mr. Rochus van den]
HONERT (Mr. Rochus v a n d e n ) ook wel v a n d e n H o n a e r t , geb. te Dordrecht
13 Maart 1572, overl. te's Gravenhage 30 Jan. 1638, was de zoon van T h o m a s
v a n W e s e l R o c h u s z . en I d a d e J o n g e W i l l e m s d r . Zijn vader had
zich naar een stuk lands genoemd
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v a n d e n H o n a e r t , welke naam door zijn nakomelingen als familienaam werd
aangenomen. Na de latijnsche school in zijn geboortestad te hebben bezocht,
vergezelde hij in 1591 Justus Lipsius en Petrus Bertius op een reis door Duitschland,
werd in 1593 licentlaat in de rechtsgeleerdheid, waarna hij, in het vaderland
teruggekeerd, het volgende jaar den eed als advocaat voor het Hof van Holland
aflegde. In 1596 werd hij pensionaris van Dordrecht, in 1597 bij surrogatie en in
1600 ‘ter voller teelt’ tot schepen benoemd. In 1598 werd hij aangenomen als
gewoonlijk gemachtigde, om zich te onthouden in den Haag, om 's lands en stads
dienst waar te nemen op een wedde van ƒ 300. In 1599 en 1603 werd hij gemachtigd
tot het hooren der gemeenelandsrekening, in 1601 en 1602 was hij lid der
Gecommitteerde Raden van Holland en West-Friesland: in het laatstgenoemde jaar
werd hij met Hugo Muys van Holy en Johan Berck van wege Dordrecht gezonden
naar het leger voor 's Hertogenbosch, om den Prins te verzoeken, dat in de
verkiezing, door hem te doen, van twee leden in den Hoogen Raad op hem (van
den Honert) regard mocht worden genomen, in de nominatie van de Heeren Staten
van Holland. Hij had ook zitting in de Rekenkamer, en was commissaris politiek op
de Synode te Dordrecht 1618-1619, waar hij zich zeer gematigd en bescheiden
gedroeg. Na de veroordeeling der Remonstranten werden eenige der curatoren van
de leidsche hoogeschool van hun ambt ontzet, en van den Honert tot curator
aangesteld. Ook op de synoden te Hoorn, 1623, en te Enkhuizen, 1624, was hij
commissaris politiek. In 1627 werd hij met Andries Bicker, Simon van Beaumont en
jhr. Gijsbert van Boetzelaer naar het Noorden gezonden, ter bemiddeling van de
geschillen tusschen de Koningen van Zweden en Polen, tevens om eenige
voordeelen te bedingen voor den handel. De gezanten namen den 5en Mei afscheid
van de Staten en ontvingen hun geloofsbrieven en den last, om hun reis te
bespoedigen. Zij werden door den Koning van Zweden met de grootste
onderscheiding ontvangen, maar door dien van Polen zeer onbeleefd en keerden
den 11. Juni 1628 vrijwel onverrichter zake terug. Hij bewerkte naderhand in 1635
met Andries Bicker en Jo. Andrae een verlenging van het bestand van 1629 tusschen
Zweden en Polen en werd bij die gelegenheid door de Koningin van Zweden tot
ridder geslagen. Van zijn verrichtingen in het Noorden gaf hij een verhaal in zijn
o

Dajla'el van zijn cerste gezantschap met afbeeldingen (Utrecht 1632) 4 .
Tusschen zijn eerste en tweede gezantschap werd hij tot eersten raad in den
Hoogen Raad benoemd en bij het openvallen van het ambt van raadpensionaris
door den dood van Anthony Duyck, kwam hij het meest na Adriaen Pauw in
aanmerking door den invloed der voorstanders eener gematigde handeling in
kerkelijke zaken (10 Dec. 1630).
Hij was een zeer geleerd man en beoefende de latijnsche dichtkunst; hij schreef
o.a. twee latijnsche drama's n.l. Thamara, en Moses Legtfer sive nomenclastes
(L.B. 1611 ex officina Joannes Patii), die door de geleerde tijdgenooten Grotius,
Heynsius, Hooft en Huygens geprezen werden.
Zijn nagelaten gedichten in handschrift zijn in het bezit van het geslacht van den
Honert gebleven tot op Mr. C o r n e l i s d e W i t t , vrijheer van Jaarsveld, een groot
verzamelaar van boeken, welke hij naderhand wederom gedeeltelijk verkocht. In
de door hem aangelegde verkoopingen voegde hij van tijd tot tijd de handschriften
van Mr. Rochus van den Honert, die alzoo in het bezit van de heeren van Braam,
Hocufft en Schull zijn gekomen.
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De laatste was van plan de Epigrammata van van den Honert in het licht te geven.
Hoeufft bezat, behalve de handschriften der beide drama's, nog 49 Epigrammata
1616-1631 en Selectiones numi sive calculi a celsis et praepotenlibus Ordinibus
Generalibus et Particularibus Foederati Belgii ab anno 1555 usque ad annum 1609
cusi epigrammate explicali, waarop Huygens een epigram vervaardigde.
Ook was hij een beminnaar der penningkunde en stond in briefwisseling met de
geleerdste mannen en de beroemdste dichters van zijn tijd, en wisselde ook verzen
met hen, zoo als met de Groot, Barlaeus, Heynsius, van Beaumont, Zevecote, welke
laatste zijn tragoedia Maria Graeca aan hem opdroeg, Huygens en Hooft, die zoo
grooten prijs op zijn oordeel stelde, dat hij hem de afgewerkte stukken zijner Historiën
vóór de uitgave ter lezing en beoordeeling zond. Ook was hij bevriend met Geraerd
Vossius en Cumaeus.
Hij was gehuwd met M a r g a r e t h a H a l l i n e g , dochter van P a n l u s
H a l l i n e g , die hem 2 zonen, waarvan Johan (1) voorgaaten Thomas (2) volgt, en
4 dochters schonk.
van Dalen

[Honert, Taco Hajo van den (1)]
HONERT (Taco Hajo v a n d e n ) (1), geb. te Norden 16 Maart 1666, overl. te Leiden
23 Febr. 1740, zoon van J o h a n v a n d e n H o n e r t en diens derde vrouw I d a
H a j i n g a . Toen de laatstgenoemde spoedig na zijn geboorte overleed, werd hij
opgevoed door zijn grootmoeder H a s i a v a n d e r M e y d e . Hij studeerde in de
godgeleerdheid eerst te Marpurg en sedert 1683 te Leiden. Hier verdedigde hij een
Dissertatio de mundi in tempore productione. Hij werd predikant te
Hendrik-Ido-Ambacht in 1689. in den Briel 21 Maart 1694 te Amsterdam 18 Mei
1698; daarna hoogleeraar in de godgeleerdheid te Leiden op 1 Nov. 1714 en sedert
5 Dec. 1721 ook in de hebreeuwsche oudheden. Hoewel hij geen lijkoratie of
levensbeschrijving in de Boekzaal begeerde, verscheen in 1740 een bundel
Latijnsche en Nederlandsche gedichten op zijn overlijden, door velen samengesteld.
Bovendien vindt men in Boekzaal van dat jaar eenige gedichten te zijner eere. Twee
malen is hij gehuwd, namelijk op 5 Sept. 1689 met J a c o m i n a v a n A s p e r e n ,
dochter van G i j s b r e c h t v a n A s p e r e n uit Dordrecht, overl. 10 Aug. 1705, en
op 10 Febr. 1707 met E l i s a b e t h v a n M i d l u m , dochter van C. v a n M i d l u m ,
predikant te 's Graveland.
In zijn eerste gemeente schreef hij: Waaraglige wegen die Godt met den mensch
houdt, uit een vast grondtbeginsel door hulp van de ingeschapene openbaving
Godts afgeleidt (Dordr. 1695; 2de dr. Amst. 1706; 3de dr. Amst. 1730; 4de dr. Utr.
en Leid. 1742). In de laatste uitgave is zijn levensbeschrijving opgenomen door zijn
zoon Johan (2) van den Honert (kol. 816). J. V e r b u r g maakte een uittreksel van
dit werk: Theologia naturalis et revelata per aphorismas delineata (1715). In den
Briel schreef hij Nodige voor-bereiding tot ontdekking van de regte meening des
apostels Paulus in seynen uitmuntenden Send-Brief aan de Romeynen.... (Leid. en
Fran. 1698). Te Amsterdam verscheen van hem: Kortbondig vertoog van Christus'
afkomst uyt David.... (Amst. 1702; 2de dr. Amst. 1726; 3de dr. Leid. 1737); Syntagma
dissertationum de stylo Novi Testamenti graeco (Amst. 1702), ook vertaald als: 't
Zamenvoegsel van eenige verhandelingen over den Griekschen stijl des N.T. (Amst.
1702; 2de dr. Amst. 1703); Beknopte Zamenbinding der godlijke waarheden die de
mensch te gelooven en te betrachten heeft, om zalig te worden (Amst. 1703; 2e dr.
Leid. 1722). Tegen F r e d e r i k v a n L e e n h o f , predikant te Zwolle, schreef hij:
Briev aan F.v.L. wegens zijn boel: genoemd Den
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Hemel op aarde (Amst. 1703; 2e dr. Amst. 1704), en nadat een onbekende
Redenkundige aanmerkingen en opheldering.... (Zwolle 1704) daartegen had
geschreven: Brief aan Van Leenhof wegens de Redenkundige aanmerkingen....
(Amst. 1704); en wederom na een Kort antwoord hierop zijn Wederantwoord op het
Korte antwoord (Amst. 1704); Korte verhandeling van de wettige blijdschap en
droefheyd.... (Amst. 1704); Vierde briev aan F. van L. (Amst. 1704); Vijfde briev....
(Amst. 1704); Noodige aantelceninge, voorgesteld aan F.v.L..... (Amst. 1705);
Handelingen van de synode van Noord- Holland in saake F.v.L. (Amst. 1706), en
andere geschriften. Willem Deurhoff (kol. 382) bestreed-hij in: Deurhoffs
hardnekkigheit en verlegenheit in het bemantelen van zijn heillooze gevoelens
(Amst. 1707). Tegen J. d'Outrein's De Sendbrief van Paulus aan de Hebreen ontledel,
uilgebried en verklaard (in vier deelen; Amst. 1711-1715) (dl. II, kol. 1048-1050) gaf
hij uit: Het hoogepriesterschap van Christus, naar de ordeninge van Melchizedek....
(Amst. 1712), en na eenige briefwisseling en twee tegenschriften: De Messias
verheerlikt aan des Heeren regterhand.... over Ps. 110 (Amst. 1714), weldra gevolgd
door: Antwoord op het ongegronde klaagschrivt.... (Amst. 1714).
Zijn hoogleeraarsambt aanvaardde hij met een Oratio de mysterio primi et secundi
Adami (Lugd. Bat. 1714), ook vertaald in het Hollandsch verschenen, met zijn
afscheidsrede van Amsterdam op 21 Oct. 1714 (Amst. 1715); herdrukt in 1737
achter zijn: Christus' afkomst uit David. Daarna volgde: Oratio de necessaria ad
recte interpretandam Scripturam antiquitatum Hebraicarum cognitione (Lugd. Bat.
1721; 2de dr. in de Dissertationes historicae Lugd. Bat. 1738), in het Hollandsch
verschenen als: Over de noodzakelijke kennis der Hebreeusche Oudiheden.... (Leid.
1721; herdrukt achter den 3den dr. van Christus' afkomst uit David).
Twee malen was hij rector-magnificus. In 1721 was bij het afscheid zijn oratie:
De theologiae propheticae usu ac necessitate (Lugd. Bat. 1721), vertaald door zijn
zoon als: Redenvoering over de noodzakelijkheit en het gedurig gebruik der
prophetische Godtgeleertheit (Leid. 1721; herdrukt achter den 3den dr. van Christus'
afkomst uit David) (zie boven). Op het eerste eeuwfeest na de shiting van de
dordische synode op 29 Mei 1619 schreef hij met J. v. Marck en F. Fabricius (dl. III,
kol. 380-382): Festivitas secularis anni 1719 (Lugd. Bat. 1719), vertaald als:
Eeuwvreugde van het jaar 1719 (Leid. 1719).
Over zijn strijd met prof. A. Driessen te Groningen in; ake Jacobus Wittichius, vlg.
dl. IV, kol. 525-529). Nog enkele andere geschriften verschenen van zijn hand; ook
na zijn dood. Een drietal Dissertationes historicae: de creatione mundi, de situ Edenis
en de Llngua primaeva (Lugd. Bat. 1738); worden herdruckt in 1739 en in 1752. Na
zijn dood verscheen: Verklaaring van eenige versen uit het te hoofdstuk uit den brief
aan de Romeinen (1742), waarvan Buchner een verklaring gaf: Redenkundige en
schriftmatige verhandeling over de tweemaal gestuvenen.... Bovendien: Rhetorica
ecclesiastica, in usum auditorii domestici consumpta (Lugd. Bat. 1742) en Brieven
over gewichtige onderwerpen aan Nicolaas Witsen (Leid. 1744).
Zijn portret geschilderd door A. Boonen, waarnaar een gravure van P. van Gunst,
bevindt zich bij den heer H.C. van den Honert te Baarn. Een in 1736 geschilderd
portret door H. van der Mij, waarnaar een gravure van J. Houbraken, is in de
universiteit te Leiden Zijn portret werd nog gegra-
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veerd door P. van Gunst en gelithografeerd door L. Springer.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. v. Prot. Godgel. in Ned. IV,
226-232; Kerkelijk Handboek (1907) Bijl. 107, 123, 1908 Bijl. 101.
Knipscheer

[Honert, Taco Hajo van den (2)]
HONERT (Taco Hajo v a n d e n ) (2), geb. te Amsterdam 26 Jan. 1811, overl, te
Vierlingsbeek 8 Oct. 1885, zoon van J o a n v.d. H., kleinzoon van T a c o H a j o
v.d. H., achterkleinzoon van Johan v.d. H. (2) (kol. 816). Hij studeerde in de
godgeleerdheid te Amsterdam, werd predikant te Moerdijk 12 Oct. 1845, te Almkerk
16 Oct. 1859, te Akkooi 4 April 1875, te Vierlingsbeek 2 Nov. 1879. Hij promoveerde
in 1838 te Leiden op: De Christianorum vexatione Deciana (Amst. 1838).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. v. Prot. Godgel. in Ned. IV, 246
v.; Kerkelijk Handboek (1878), 614, 636, 643, (1879-1880), I, 21, II, 25, 159, 1903
Bijl. 112.
Knipscheer

[Honert, Mr. Thomas van den (1)]
HONERT (Mr. Thomas v a n d e n ) (1), geb. te Dordrecht, begr. aldaar 17 April
1644, was de zoon van P i e t e r v.d. H. en H e l e n a M o l D i r k s d r . Hij was raad
van Dordrecht in 1607-08, 1612-13, 1617-18, 1621-22, gecommitteerde ten Leleide
1621-23, schepen 1626-27, 1630-31, 1635-36, veertig-raad 1609, commies stapelier
van 's lands Magazijn. In 1630 stond hij no. 2 op de voordracht voor Raadpensionaris
en in Jan. 1637 werd hij lid der admiraliteit op de Maze. Hij was gehuwd met
M a r g a r e t h a v a n d e r L o o , J o o s t d r . en had 6 kinderen.
Zie: B a l e n , 1280,
van Dalen

[Honert, Mr. Thomas van den (2)]
HONERT (Mr. Thomas v a n d e n ) (2), geb. te Dordrecht, overl. in 1672, was de
zoon van Rochus v.d. H. (kol. 817) en M a r g a r e t h a H a l l i n e g . In 1629 was hij
stadsadvocaat te Dordrecht, maar later was hij wagenmeestergeneraal. Hij was een
zeer geleerd man, wien R e i n e r u s N e u h u s i u s twee gedichten wijdde. Zijn
huwelijk met B a l d i n a N o b e l a a r blcef kinderloos.
van Dalen

[Honigh, Klaas Jansz.]
HONIGH (Klaas Jansz.), geb. te Zaandijk 6 Juli 1769, overl. te Purmerend 18 Maart
1832. Hij was leeraar bij de doopsgezinde gemeente te Oudesluis (Noord-Zijpe) en
sedert 31 Aug. 1794 te Purmerend. Hij schreef: Redevoering gedaan ter gelegenheid
van het plegtig nationaal feest op den 9. Dec. 1799 (Purm, 1800); Redenvoering
over hel nut van heuchlijke gebeurtenissen plechtiglijk te herdenken (Purm. 1800);
Redenvoering over het belangrijke, om het verstand van minkundigen te verlichten
en het aandeel dat de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen daarin heeft (Leid.
1814).
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Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. v. Prot. Godgel. in Ned. IV, 247;
Inventaris der Archiefstukken in de Doopsgez. Gem. te Amsterd. II, 2 (Amst. 1884),
47-51 (niet in den handel); P e t i t , Repertorium Leid. 1907, kol. 1320.
Knipscheer

[Hooff, Mr. Johan Frederik Rudolph van]
HOOFF (Mr. Johan Frederik Rudolph v a n ), geb. te Eindhoven 26 Aug. 1755, overl.
te Utrecht 13 Juni 1816, zoon van M a r t i n u s v a n H o o f f en A n n a E l i s a b e t h
B o l s v a n A r e n d o n c k . Hij studeerde aan verschillende academiën in het
buitenland, laatstelijk te Nancy, waar hij het diploma van licencié in de rechten
behaalde. Hij vestigde zich als advocaat te Eindhoven en werd, nadat in 1786
bepaald was, dat ook Roomschkatholieken in Noord-Brabant openbare betrekkingen
mochten bekleeden, burgemeester dier stad.
Hij richtte hier de patriotsche sociëteit Concordia op en kwam in betrekking met
andere dergelijke vereeigingen, in het bijzonder met de sociëteit Libertatis amor te
Wanlwijk. Het hoofd daarvan,
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J. Pannebakker, kwam in het laatst van Juni 1787 met een troep Patriotten, waarbij
zich van Hooff met 15 Eindhovenaars voegde. Zij trokken gezamenlijk naar Utrecht,
maar op verzoek van de eindhovensche burgerij keerde van Hooff nog voor 12
Sept., toen de Pruisen in aantocht waren, naar Eindhoven terug. Hij werd in Oct.
1787 gevangen genomen en naar 's Gravenhage gevoerd, waar hij werd
vrijgesproken. Eenigen tijd later kwamen de oranjegezinde troepen van Douglas,
die 's Hertogenbosch geplunderd hadden, naar Eindhoven, maar van Hooff en zijn
vrijwilligers verdedigden zich zoo goed, dat zij zelfs nog ongeveer 100 van deze
marandeurs gevangen namen, terwijl het regiment Hardenbroek, dat met het doel
om overal te plunderen naar Maastricht trok, buiten de poorten van Eindhoven
gehouden werd.
Toch werd van Hooff 12 Febr. 1788 te Eindhoven gevangen genomen, maar hij
ontsnapte en vluchtte naar de Oostenrijksche Nederlanden en daarna naar Frankrijk,
waar hij zich bij de Jacobijnen aansloot.
Te Parijs richtte hij met J.C. de Kock uit Heusden, Daendels (dl. I, kol. 665),
Schilge, Gelderman en Mont Pigalle het bataafsche comité op. Na de nederlaag en
het overloopen van Dumourier werd hij aangeklaagd wegens gebrek aan ‘civisme’
en in de gevangenis geworpen. Hij werd van de eene naar de andere overgebracht
en kwam eindelijk terecht in de Conciergerie te Parijs.
Enkele dagen voor het eind van het schrikbewind kwam op het lijstje van Fouquier
Tinville van de voor de guillotine bestemden, goedgekeurd door Robespierre, voor
van Hoof, hollandais. Laatstgenoemd woord was onduidelijk geschreven, men laser
uit ‘horloger’! In dezelfde gevangenis was een horlogemaker van Hoof uit Antwerpen
en deze behoorde zoo tot de ‘fournée’ van dien dag, terwijl van Hooff gered was.
Eerst 3 maanden na den vai van Robespierre herkreeg hij zijn vrijheid; Oct. 1795
keerde hij in Eindhoven terug.
Van 10 Jan. tot 1 Mrt. 1796 was hij afgevaardigde van Brabant in de
Staten-Generaal. Op 27 Jan. 1796 werd hij in het kiesdistrict Leende tot tweeden
plaatsvervanger van het lid der Nationale vergadering gekozen. Daar de gekozene
en de eerste plaatsvervanger elk voor een ander district optraden, nam van Hooff
zitting. Hij verwierf zich spoedig door zijn welsprekendheid en zijn radicaal optreden
grooten invloed. In Oct. 1796 maakte hij met P. Vreede een reis naar Parijs. Zij
haalden Barras en anderen over, een vertrouwd gezant en een vertrouwd generaal
naar Nederland te zenden, ten einde de Nationale vergadering in unitarischen geest
te beïnvloeden. Op 2 Dec. 1796 werd van Hooff lid eener commissie van 7 leden
om de door de commissie van 21 leden in een half jaar samengestelde
ontwerp-constitutie in overeenstemming te brengen met de unitarische beginselen.
Deze commissie leverde haar ontwerp reeds 22 d.a.v. in, maar het eindresultaat
was toch een ontwerp dat op twee gedachten hinkte en dat bij volksstemming 8
Aug. 1797 verworpen werd. Dat van Hooff middelerwijl, al was hij overtuigd unitariër,
veel gematigder geworden was, bewijst een rede van 1 Juni 1797, waarin hij
voorstelde, de halfslachtige constitutie aan te nemen.
Hij werd bij de verkiezingen van 2 Aug. 1797 niet alleen in het district Eindhoven
gekozen, maar ook tot tweeden plaatsvervanger in het district Helmond, waarvoor
hij ook zitting had kunnen nemen, daar de beide anderen elders gekozen waren.
Bij loting werd bepaald, dat hij zitting voor Eindhoven zou nemen. Dat hij een half
jaar later ook wat de personen betreft, van zienswijze veranderd was, blijkt daaruit,
dat hij zich 21 Dec.
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1797 heftig verzette tegen de behandeling van een aantal adressen, ingediend naar
aanleiding van een radicaal manifest tegen de, trouwens nog niet bekend gemaakte,
nieuwe constitutie door 43 leden der vergadering.
Wegens zijn gematigde beginselen werd hij evenals 27 zijner ambtgenooten,
tijdens den staatsgreep van 22 Jan. 1798 gevangen genomen. Hij deelde met 21
hunner het lot, tot 3 Febr. op de Voorpoort en daarna op het Huis ten Bosch
gevangen te zijn. Eerst ruim een maand na den staatsgreep in gematigden zin, en
wel op 14 Juli d.a.v., werd hij vrijgelaten.
Bij de nieuwe verkiezingen werd hij 15 Juli 1798 in het district Eindhoven tot lid
van het Vertegenwoordigend lichaam gekozen, maar hij had, om niet verkiesbaar
te zijn, zich niet op het register der kiezers in zijn woonplaats doen inschrijven. Hij
kon dus geen zitting nemen. Maar op 28 Aug. d.a.v. werd hij in de Eerste Kamer
gekozen tot een der 3 candidaten voor een der 5 leden van het Uitvoerend bewind,
in plaats van Mr. H. Hettema, die gebleken was, niet verkiesbaar te zijn. Hij werd
31 d.a.v. uit dat drietal tot lid gekozen. Hij vestigde zich nu in den Haag en is daar,
driekwart jaar te Aurich uitgezonderd, tot zijn overlijden blijven wonen.
Toen de Engelschen en Russen in Aug. 1799 een inval in Noord-Holland deden,
heeft van Hooff in overleg met den franschen generaal Brune gedaan gekregen,
dat de terugtrekkende bewegingen onzer troepen weder in voorwaartsche
veranderden; hij was hier van 1 Sept. tot 15 Oct. werkzaam.
Overeenkomstig de loting trad hij 10 Juni 1200 als lid van het Uitvoerend bewind
af. Daar hij in de eerste twee jaren na zijn aftreding geen openbare betrekking mocht
bekleeden, bleef hij ambteloos.
Na den staatsgreep van 19 Sept. 1801 werd hij door het Staatsbewind 22 Oct.
d.a.v. tot lid van het Wetgevend lichaam benoemd, maar daar hij niet was ingenomen
met de nieuwe staatsregeling, bedankte hij voor de benoeming. Hij heeft zijn
aanmerkingen daarop aan den generaal Victor, toen het hoofd van het fransche
leger h.t.l., in een uitgebreide memorie medegedeeld. Deze memorie is door den
eersten consul gelezen en heeft wellicht grooten invloed op het lot der republiek
gehad. Of deze handelwijze correct was, is aan twijfel onderhevig.
Op 10 Aug. 1803 werd van Hooff in het departement Bataafsch Brabant opnieuw
tot lid van het Wetgevend lichaam gekozen, maar hoewel hij deze benoeming nu
wel wenschte, werd hij niet toegelaten, daar hij nog steeds niet op het register der
kiezers geteekend had. Hij deed dit nu en werd 16 Nov. d.a.v. opnieuw gekozen.
Schimmelpenninck, die hem kende, benoemde hem 6 Mei 1805 in het zeer
besnoeide Wetgevend lichaam, hij en Cuypers (dl. VII, kol. 350) waren nu de eenige
leden voor Brabant.
Toen Lodewijl door zijn broeder tot koning van Holland benoemd was, werd van
Hooff afgevaardigd om hem aan de grens welkom te heeten. Hij maakte een zoo
gunstigen indruk op hem, dat hij reeds 4 Juli benoemd werd tot directeur-generaal
van Justitie en Politie. Zulk een belangrijke betrekking was hem, die nu eerst de
gevolgen van zijn vele gevangenschappen en verdere opwindende jaren, ook
lichamelijk, begon te voelen, te zwaar. Hij deed van den aanvang af zijn uiterste
best om van dit ambt ontheven te worden. Dit gelukte hem eerst het volgende jaar,
toen de Koning hem 18 Mei 1807 benoemde tot commissaris-gene-
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raal van het door het nederlandsch leger na den slag bij Jena geoccupeerde
Oost-Friesland. Hij deed op 2 Juli zijn intrede te Aurich. Hij had hier tot taak, het
beheer van den militairen gouverneur H.D. Bonhomme over te nemen en het
burgerlijk bestuur te organiseeren. Hij woonde toen te Aurich. Op 5 Febr. 1808 werd
een landdrost over Oost-Friesland aangesteld, evenals over de andere
departementen, en eenige weken later gaf van Hooff den dienst aan dezen over.
Hij nam bij zijn aankomst te 's Gravenh ge zitting in den Staatsraad, waarin hij tegelijk
met de benoeming tot commissaris-generaal benoemd was maar spoedig was deze
betrekking hem ook te zwaar, zoodat hij op zijn verzoek bij decreet van 26 Juni 1808
op non-activiteit gesteld werd. Hij verkreeg een pensioen van ƒ 4000, dat hem zeer
welkom was, daar zijn fortuin in de revolutiejaren en later zeer was ingekrompen.
Hij werd 9 Febr. 1809 benoemd tot voorzitter der commissie van onderstand voor
de slachtoffers van de overstroomingen in het gebied der groote rivieren. Hiervoor
was ruim een millioen guldens bijeengebracht. Verder is hij ambteloos gebleven.
Op een reis naar zijn geboorteland overleed hij plotseling.
Hij was ongehuwd. Een autobiographie, door hem nagelaten, is met een
voorbericht uitgegeven door A.F.O. van S a s s e v a n I J s s e l t in Bijdragen van
het provinciaal genootschap van kunsten en welenschappen in Noordbrabant 1908.
Zijn portret is gegraveerd o.a. door R. Vinkeles en in zwarte kunst door Ch. Hodges
naar Cuylenburg.
Ramaer

[Hooft, Jan Gerritsz.]
HOOFT (Jan Gerritsz.), geb. te Amsterdam omstreeks 1584, begr. aldaar in de
Oude Kerk 28 Jan. 1644. Hij behoorde tot den doopsgezinden tak van het bekende
geslacht van dien naam en was een zoon van den koopman G e r r i t P i e t e r s z
H o o f t (geb. omstreeks 1551, begr. te Amsterdam in de Nieuwe Kerk 15 Dec. 1600)
en N e e l t j e J a n s d r . G r a u w e r t . In zijn woonplaats Amsterdam was hij een
vermogend koopman (zijn vermogen werd in 1631 geschat op ƒ 70.000); in 1629
vindt men hem vermeld als directeur van den Levantschen handel. Met Vondel moet
hij bevriend geweest zijn: evenals deze was hij voogd over de kinderen van Clementia
van den Vondel, terwijl hij gedurende dezelfde jaren als Vondel dienaar was bij de
Waterlandsche Gemeente der Doopsgezinden (1616-1620). Ook behoorde hij met
Jan Theunisz. (zie art.), Vondel, Rutger Willemsz., Jacob Aertsz Colom e.a. tot de
weinige medestanders van Nittert Obbesz (zie art.) bij diens strijd met de overige
waterlandsche leeraren (1625-26); 8 Jan. 1634 verzoende hij zich evenwel wederom
met zijn geloofsgenooten, waarin hij spoedig door Jan Theunisz, werd gevolgd. In
1628 requestreerde hij nog met vele anderen aan den amsterdamschen magistraat
ten gunste van de vrijheid van godsdienstoefening voor de Remonstranten.
Den 8sten Mei 1609 kocht hij te Amsterdam een huis op het Singel buiten de
Haarlemmerpoort, hetgeen hij blijkbaar in 1631 nog bewoonde (Singel vlak bij de
Roomolenstraat); zijn begraafacte geeft als woonplaats op ‘oumannenhuys borghwal
in nommer seven’.
Jan Gerritsz. Hooft was den 21sten Sept. 1606 te Amsterdam ondertrouwd met
M a r r e t j e J a n s d r . (geb. omstr. 1584, begr. te Amsterdam in de Oude Kerk 10
Juni 1654), een dochter van den lakenkooper J a n M a r t s z . en A a l J a n s d r .
Uit dit huwelijk werden vijf kinderen geboren, w.o. een zoon J a n J a n s z H o o f t ,
die, volgens Pieter de Graeff, tegen den wil van
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zijn ouders trouwde met J o p j e J a n s d r ., alias ‘Moie Jobje’.
Zie: J.A. A l b e r d i n c k T h i j m e n A.A. V o r s t e r m a n v a n O y e n , Het
geslacht Hooft (1881), 16; E l i a s , De Vroedschap van Amsterdam 1, 303; J.G. en
P.J. F r e d e r i k s , Kohier van den Tweehonderdsten Penning voor Amsterdam over
1631 (1890), 14; S t e r c k , Oorkonden over Vondel en zijn kring, reg. i.v.; Jaarboek
Amstelodamum - 1928, 85, 100; W a g e n a a r , Beschrijving van Amsterdam I, 498;
Register der Kwijtschetdingen, 30, 328, in het Gem. Archief te Amsterdam; Reg.
der Schepenkennissen, 11, 285 en Doop-, Trouw- en Begraafregisters in hetzelfde
archief.
Wijnman

[Hoog, Johannes]
HOOG (Johannes), geb. te Dordrecht 6 Dec. 1799, overl. te IJselmonde 25 Juli
1827, zoon van Mr. H e r m a n n u s P i e t e r H o o g en M a r i a d e W i t t (laatste
afstammeling van de gebroeders de Witt), neef van Thomas Hoog (dl. III, kol. 608).
Hij studeerde te Leiden in de godgeleerdheid en promoveerde tot doctor 9 Febr.
1825 op: Specimen Academicum de Coetus Christ anorum Philippensium conditione
primaeva ex epistota iis ab apostolo Paulo scripta, praecipue dijudicanda (Lugd.
Bat. 1825). Hij werd predikant te Hemmen 10 April 1825, te IJselmonde 4 Juni 1826.
Hij was gehuwd met H e r m i n a C r a m e r , overl. te Arnhem in 1853, dochter van
G.A. C r a m e r , predikant te Harderwijk.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. v. Prot. Godgel. in Ned. IV, 252;
Kerkelijk Handboek (1903) Bijl. 134, (1907) Bijl. 167.
Knipscheer

[Hoogendorp, Jan]
HOOGENDORP (Jan) of H o g e n d o r p , geb. te Haarlem 18 Aug. 1763, overl. te
Sint-Maartensdijk 4 Mei 1840. Zijn ouders waren C o r n e l i s H o o g e n d o r p en
A l i d a D o u b l e . Hij was eerst gehuwd met J o h a n n a H a k k e r , daarna met
E l i z a b e t h v a n V e l z e n . Zijn zuster Maria Hoogendorp volgt. Hij studeerde te
Leiden in de godgeleerdheid en werd predikant te Zwartewaal 22 Juni 1788; eervol
ontslagen in verband met den politieken toestand in het najaar van 1798; weer
predikant te Kerkwerve 29 Dec. 1799, te Sint-Maartensdijk (Zld.) (voor de tweede
maal beroepen) 19 April 1802. Van hem zag het licht: Leerrede om bij het gebruiken
van de Evangelische gezangen vrede te stichten (Rott. 1807); De ontmaskeraar
van de geheimen der magnetiseurs en somnambules ontmaskerd (Dordr. 1816);
Leerrede ter gedachtenis van den 50-jarigen Evangeliedienst.... (24 Juni 1838)
(Tholen 1839).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. v. Prot. Godgel. in Ned. IV,
252-254; Alphabetische naamlijst van boeken enz. (1833-1849) 306; Kerkelijk
Handboek (1907) Bijl. 169, (1909) Bijl. 135, 138.
Knipscheer

[Hoogendorp, Maria]
HOOGENDORP (Maria), zuster van Jan Hoogendorp (die voorgaat), geb. te Haarlem
16 Sept. 1765, overl. te Leiden 3 Oct. 1836. Zij was godsdienstonderwijzeres te
Leiden na een examen voor den kerkeraad op 16 Nov. 1810. Zij schreef in den
geest van haar broeder: De Evangelische gezangen getoetst aan den Bijbel.... (Leid.
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1834); ook: Zielsverheffingen en gebeden, twee deelen (Amst. 1826 en 1829) en
enkele andere werkjes.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. v. Prot. Godgel. in Ned. IV, 254;
Alphabetische naamlijst van boeken, enz. (1790-1831), 260 en supplement blz. 60.
Knipscheer

[Hoogendorp, Govert of Godofridus 't Hoen of Thoen]
HOOGENDORP (Govert of Godofridus 't H o e n of T h o e n ), geb. te Ilpendam in
1685 (aldaar gedoopt 25 Aug.), overl. te Batavia 13 Sept. 1742. Zijn ouders waren
T h e o d . H o o g e n d o r p , predikant (overl. in 1704) en E l i s a b e t h
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G o v e r s . Hij werd predikant op Ternate in 1714, op Malakka in 1716, te Batavia
in 1720; emeritus 3 April 1742. Hij is te Batavia gehuwd in Nov. 1715. Gedurende
zijn dienst is te Batavia een nieuwe kerk gebouwd en ingewijd. Bij de inwijding op
8 Mei 1736 gaf hij een leerrede uit, die verscheen als: Batavia's kerkgevaarle plegtig
ingewijt.... (Bat. 1737).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. v. Prot. Godgel. in Ned. IV, 254
v.
Knipscheer

[Hoogendijk, Laurens]
HOOGENDIJK (Laurens), geb. te Vlaardingen, gedoopt 19 Aug. 1759, overl. aldaar
10 Juni 1822, was koopman en reeder van vischschepen aldaar. Hij handelde op
de Levant, waarhcen hij visch bracht en rozijnen en andere zuidvruchten terug
vervoerde.
Hij werd 2 Febr. 1795 als warm Patriot aangewezen als lid der voorloopige
municipaliteit van de stad Vlaardingen; op 4 Mrt. werd hij vicepresident. Toen tegen
1 Mei een college van Justitie te Vlaardingen gekozen werd, werd hij lid daarvan,
terwijl hij in Juli 1796 gekozen werd tot lid van de municipaliteit dier stad. Hij was
gedurende de maanden Juli, Aug. en Sept. 1796 vice-president, in Oct. d.a.v.
president en in Jan., Febr. en Mrt. 1797 weder vice-president van dat college.
Op 2 Aug. 1797 werd hij gekozen tot tweeden plaatsvervanger van den tot lid der
Nationale vergadering gekozene. Toen deze tot lid der commissie voor het ontwerpen
eener constitutie gekozen werd en de eerste plaatsvervanger reeds voor een ander
district zitting had, trad Hoogendijk tijdelijk als lid op en nam 2 Oct. zitting. Hij
behoorde tot de volgers van Vreede en vereenigde zich met den staatsgreep van
22 Jan. 1798.
Op 14 Mrt. 1798 werd bovengenoemde municipaliteit vervangen en Hoogendijk
niet in de nieuwe opgenomen.
Hij was tegelijk lid van het toen Constitueerende vergadering genoemde lichaam
met den man als wiens plaatsvervanger hij gekozen was. Op 4 Mei werd hij lid der
Eerste (= onze Tweede) Kamer, maar 12 Juni 1798 werd hij afgezet en later heeft
hij niet meer aan de politiek deelgenomen, maar zich tot zijn zaken, die zich vooral
in 1814 uitbreidden, bepaald. Alleen werd hij 27 Juni 1811 tot lid van den
arrondissementsraad van Rotterdam benoemd: hij bleef dit tot de opheffing van dit
lichaam in Dec. 1813.
Hij huwde 8 Aug. 1779 A n n a E l i s a b e t h v a n d e r S c h a l k , gedoopt 9
Mrt. 1760, overl. in Oct. 1780, en later J a c o m i n a d e J o n g , gedoopt 3 Juni
1766, overl. 19 Apr. 1840. Uit het tweede huwelijk had hij een dochter.
Ramaer

[Hoogerwerff, Gijsbert]
HOOGERWERFF (Gijsbert), geb. te Dordrecht Oct. 1628, ongehuwd aldaar overl.
30 Oct. 1677. Hij was koopman, kapitein van een der burgervendels. Hij werd 26
Juni 1672 met een aantal regeeringsleden en burgers afgevaardigd naar het
legerkamp van den Prins van Oranje te Bodegraven, om hem uit te noodigen, de
fortificatiën der stad Dordrecht te komen bezichtigen, wat op 29 Juni d.a.v. er toe
leidde, dat te Dordrecht de Prins tot Stadhouder verklaard en het Eeuwig Edict
herroepen werd met al de gevolgen van dien. In September werd Hoogerwerff
benoemd in het College der Veertigen, en op de Lijste der wapenschouw of
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Monsterrotle der voluntaire, die op 'er eygen Beurs uyt trokken, staat hij vermeld
als ‘Gevrijde Corporaal.
Zie: B a l e n , Dordrecht, 890, 906, 911.
van Dalen

[Hoogewal, Herman]
HOOGEWAL (Herman), geb. te Amsterdam, gedoopt 2 Sept. 1740, overl. aldaar 6
Oct. 1815,
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was de zoon van J a c o b H o o g e w a l en R e i j n o u t i e P u l l e n .
Hij was koopman en behoorde reeds in 1787 tot de patriotsche partij. Hij werd 28
Mei 1795 gekozen tot lid der municipaliteit van Amsterdam en moest daaruit ontslag
nemen, toen hij 27 Jan. 1796 gekozen was tot lid der Nationale vergadering voor
het district Amsterdam 8.
Op 31 Mrt. 1796 werd hij door zijn medeleden gekozen tot een der 5 leden van
de commissie voor de financiën. Ook in de tweede Nationale vergadering werd hij
10 Oct. 1797 als zoodanig gekozen.
Hij behoorde tot de gematigde federalisten en hoewel hij zelden sprak, was hij
geenszins een onbeduidend lid. Dit blijkt ook daaruit, dat hij in tegenstelling met
velen zijner ambtgenooten later telkens weder in een openbare betrekking benoemd
werd. Zijn federalisme ging zoover, dat hij op 2 Dec. 1796 stemde tegen het decreet
tot vaststelling van de een- en ondeelbaarheid der republiek, die toen met 75 tegen
23 stemmen werd aangenomen. Den dag na den staatsgreep van 22 Jan. 1798
nam hij als lid ontslag omdat men het reglement eigenmachtig had afgeschaft. Toen
na den staatsgreep van 12 Juni 1798 weder verkiezingen voor de
volksvertegenwoordiging op 15 Juli plaats hadden, werd hij in het
Vertegenwoordigend lichaam niet gekozen, maar wel koos hem het district
Amsterdam 9 op 20 Aug. 1798 bij een aanvullingsverkiezing. Hij bleef dit tot na den
derden staatsgreep, ingevolge welken dit lichaam 17 Oct. 1801 ontbonden werd.
Op 2 Dec. 1802 werd hij in het district Amsterdam 6 gekozen tot lid van het bestuur
van het departement Holland. Dit bleef hij tot de ontbinding daarvan op 31 Juli 1805.
Op 19 Juli te voren was hij met ingang van 1 Aug. benoemd tot lid van den uit 7
leden bestaanden raad van financiën van het departement Holland. Toen deze raad
in Mei 1807 ontbonden werd, werd hij op zijn verzoek niet in het nieuwe bestuur
van het nieuw gecreëerde departement Amstelland opgenomen. Hij heeft daarna
geen openbare ambten meer bekleed.
Ramaer

[Hoogewal, Johannes]
HO(O)G(E)WAL (Johannes), geb. te Leiden, 15 Nov. 1744, overl. ‘onder de Wilp’
bij Deventer 6 Aug. 1826. Hij studeerde te Leiden in de godgeleerdheid en werd
predikant te Heiloo 26 Nov. 1769, te Grootebroek 16 Sept. 1770, te Edam 5 Mei
1776, te Deventer 11 Juni 1780; eervol ontslagen in 1787; weer predikant te Bergen
(N.H.) 7 Febr. 1790, voor de tweede maal te Deventer in Mei 1795; emeritus 5 Mei
1820. Hij trouwde 27 Jan. 1783 met J o h a n n a E l s a b e K l o p m a n te
Colmschate. Hij schreef: Naemketen der predikanten die, van de hervominge der
kerken aen lot het jaer 1709 toe in de gemeenten die onder de vier classen van het
overijsselsche synode behooren het Evangelium bedient hebben, zamengeschakelt....
door A r n o u t M o o n e n , vervolgd (tot 1803) door B.G. N o o r d b e e k , bijgewerkt
door Johannes Hoogewal (Deventer 1808).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. v. Prot. Godgel. in Ned. IV, 256
v.; Alphabetische naamlijst van boeken enz. (1790-1831), 409; W.P.C. K n u t t e l ,
Ned. bibliographie van kerkgesch. (Amst. 1889), 225; C. S e p p , Bibliotheek van
Ned. kerkgeschiedschr. (Leid. 1886), 247.
Knipscheer

[Hoogewerff, Bernard]
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HOOGEWERFF (Bernard), geb. te Rotterdam 1613, overl. aldaar 15 Oct. 1653. Hij
en zijn familie zijn in de eerste helft der zeventiende eeuw de groote weldoeners
geweest van de rotterdamsche Katholieken. De vader, H u y b r e c h t B a r e n d s z .,
was in 1634 eigenaar geworden van een huis
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aan de Westzijde van den Oppert. Het werd door hem kosteloos afgestaan voor
een geheime bedeplaats zijner geloofsgenooten. Van toen af was daar de statie
der Wereldgeestelijken gevestigd, aan den alouden patroon, Sint Laurens, toegewijd.
Na de kerkscheuring van 1724 kwam het kerkgebouw in handen derz.g.
Oud-katholieken. Op eersten Paaschdag, 24 April 1639, had er op een hofstede,
liggende in het ambacht van Schiebroek, en wel onder de jurisdictie van
Hillegersberg, een godsdienst-oefening plaats gehad, nog wel onder begeleiding
van viool en bas, gelijk een verklikker den burgemeester kwam mededeelen. Die
hofstede werd bewoond door W i l l e m p j e S y m o n s d r . C o u w a e l , de tweede
echtgenoote van voormelden Huybrecht Barendsz., toen overleden. Hun eenige
zoon was Bernard Hoogewerff, die den priesterlijken stat koos en te Leuven had
gestudeerd. Deze betoonde zich niet minder weldadig. Hij was het die een tweede
kerk stichtte, welke door Seculieren zou bediend worden, de z.g. Paradijskerk, aan
de Oostzijde van de Delftsche vaart gelegen, op een terrein, dat eenmaal aan de
Cellebroeders had toebehoord. Hij had dit huis geërfd van zijn vader, welke reeds
in 1609 daarvan in bezit was gekomen. Ook die kerk ging bij de kerkscheuring over
an de zich van Rome afwendende partij. En niet minder was hij bezorgd voor het
lot der behoeftige Katholieken. Hun aantal was in de zeventiende eeuw zeer groot
en alle fondsen, voor de armen gelegateerd, bevonden zich in handen van de
Staatskerk, en werden ook uitsluitend voor behoeftige leden van die kerk besteed.
Om in den nood hunner geloofsgenooten te voorzien werd door een aantal
aanzienlijke Katholieken van Rotterdam in 1650 een fonds bijeen gebracht, dat zou
strekken voor de behoeften van de verschillende statie's. Toen Bernard H. op
veertigjarigen leeftijd in 1653 stierf, bleek dat hij de hofstede zijner ouders aan dit
fonds had vermaakt.
Zijn portret is gegraveerd door Th. Matham: zie M u l l e r , Cat. no. 2539a;
familiewapen bij R i e t s t a p , Armorial général. Zijn spreuk luidde: ‘Noli altum sapere,
sed time.’
Over hem: Bat. Sacra II, 202; Rotterdam in den loop der eeuwen, blz. 70, 72;
Rotterdamsch Jaarboekje, 2e Reeks, 2e Jaarg. (1914), blz. 70, 4e Jaarg. (1916),
blz. 17; D r o o g e n d i j k - M o q u e t t e , Rotterdamsche straatnamen (in verbo:
Paradijs).
Hensen

[Hooght, Evert of Everhardus van der]
HOOG(H)T (Evert of Everhardus v a n d e r ) of v.d. H o o c h t , geb. te Utrecht, ald
gedoopt 23 Jan. 1642, overl. te Nieuwendam in Juli 1716. Zijn ouders waren J a n
v a n d e H o o c h t en B e l i c h j e n v a n d e H o o c h t . Hij werd predikant te
Knollendam en Marken-binnen in 1669, te Nieuwendam in 1680. Zijn lessen in het
Hebreeuwsch waren beroemd. Hij heeft het Oude Testament in de oorspronkelijke
taal uitgegeven, een uitgave die nog in de 19de eeuw meermalen is herdrukt. Ook
zijn hebreeuwsche spraakkunst is in wijden kring gebruikt. Zijn preeken over den
heidelbergschen catechismus vonden veel aftrek. Hij was een vurig bewonderaar
van J o d o c u s v a n L o d e n s t e i n , gaf diens preekbundels uit en beschreef zijn
leven en sterven. Eindelijk is hij bekend als een der eerste en vurigste bestrijders
van Balthasar Bekker (dl. 1, kol. 277-279). De titels van zijn vaak zeldzaam geworden
werken beslaan in de opgave bij d e B i e e n L o o s j e s drie bladzijden.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. v. Prot. Godgel. in Ned. IV,
257-262; Catalogus v.d. bibliotheek der Ver. Doopsgez. Gem. te Amst. I (Amst.
1885), 17; Kerkelijk Handboek (1908) Bijl. 125, 133.
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[Hooghveldt, Robbert van]
HOOG(H)VEL(D)(T) (Robbert v a n ), overl. als doopsgezind leeraar te Utrecht 1
Nov. 1669. Hij beschuldigde zijn vier galenistische (vergelijk dl. V, kol. 215)
ambtgenooten G. van Aldendorp, Arent van Heuven, e.a. van Socinianisme (dl. VII,
kol. 586 v.), wat hem aanleiding g f tot de uitgave van een viertal geschriften. Hij is
13 Mei 1648 gehuwd met A e l t g e n v a n G e l d e r .
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. van Prot. Godgel. in Ned. IV,
266 v.: Catalogus v.d. bibl. v.d. Ver. Doopsgez. Gem. te Amst. (Amst. 1919), 119,
130.
Knipscheer

[Hoogsaat, Jan Cornelisz.]
HOOGSAAT (Jan Cornelisz.), kunstschilder, wiens naam ook voorkomt als
H o o g s a e t of H o o g z a a t , geb. te Amsterdam 12 Mrt. 1654 en overl. na 29 Nov.
1733. Zijn vader C o r n e l i s C l a e s z ., aanvankelijk varensgezel, later houtkooper
te Amsterdam, had den naam van diens moeder aangenomen (een dochter van
den Doopsgezinden leeraar Dirck Pietersz. van Nierop) en noemde zich Cornelis
Claesz Hoogsaet; deze woonde op den Haarlemmerdijk (thans -straat) hoek
Visscherstraat ‘in de vergulde krab’ en ondertrouwde te Amsterdam den 12den Dec.
1635 met G r i e t j e D i r k s d r . De bruid werd bij deze ondertrouw geassisteerd
door haar tante G r i e t j e A n d r i e s d r . (S c h a e p h e r d e r ), welke laatste in 1644
zou huwen met den bekenden calligraaf Lieven Willemsz. van Coppenol (dl. VII,
kol. 322). Coppenol woonde na omstreeks 1655 op de Haarlemmerstraat hoek
Visscherstraat in ‘de oude Tobias’.
Uit het huwelijk van Cornelis Claesz en Grietje Dirksdr. werd als jongste kind J a n
H o o g s a a t geboren. Wonende ‘op de Haerlemerdijk’ ondertrouwde hij te
Amsterdam dd. 16 Aug. 1687 met zijn nicht G r i e t j e D i r k s d r . H o o g s a a t , een
dochter van den kompasmaker D i r c k C l a e s z . H o o g s a a t . Hij was lidmaat
van de Vereenigde Vlaamsche en Waterlandsche Gemeente der Doopsgezinden
te Amsterdam; anders dan van zijn oudere broers en zusters (K l a e s g e , N e e l t j e ,
D i r c k , G r i e t g e , G i e r t g e e n A n d r i e s ) is zijn doop echter niet te Amsterdam
te vinden. Waarschijnlijk werd hij buiten Amsterdam gedoopt en wel te Leeuwarden,
immers men leest in het Lidmatenboek te Amsterdam, dat in 1692 ‘Jan Hoogsaad
met attestatie die de dienaaren behaage van Leeuwaarden hier is komen wonen’.
Eerst den 31sten Jan. 1713 werd hij poorter te Amsterdam. Uit het huwelijk van Jan
Hoogsaat schijnen slechts drie dochters geboren te zijn, nl. T r i j n t j e (in 1717
getrouwd met H a r m e n R o m k e s ), N e e l t j e en S a r a , de beiden eersten
Doopsgezind gedoopt in 1719, de laatste in 1730. Den 29en Nov. 1733 komen Jan
Hoogsaat en zijn vrouw voor het laatst als getuigen voor in het Lidmatenboek der
Doopsgezinden te Amsterdam.
Houbraken roemt Hoogsaat als een van de beste leerlingen van Gerard de
Lairesse; ‘om in 't groot te schilderen is hij niet minder konstig als in zijn kleene
beelden daar een meester best in uitblinkt’. Hoe gezien hij in zijn tijd was, blijkt uit
de opdrachten die hij kreeg, o.a. van stadhouder Willem III voor het Loo, van Jan
Trip, Jan Six etc. Tesamen met Ger. Rademaker schilderde hij in 1706 het door Jan
Goeree ontworpen zolderstuk in het Raadhuis (tegenwoordig Koninklijk Paleis) te
Amsterdam, voorstellende een allegorie op de grootheid van Amsterdam (contract
1706, uitvoering na 1715?). Op het huis Nijenburg bij Heilo is nog een in 1730 door

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 8

hem en grisaille geschilderde kamer bewaard gebleven. Te Stockholm vindt men
twee schilderijen
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van zijn hand met bijbelsche tafereelen, weinig beteekenende navolgingen van zijn
leermeester de Lairesse. Een aan hem toegeschreven damesportret te Grenoble
(Cat. 1909, 63) is echter van J. van Haensbergen. In het bekende poppenhuis van
Christoffel Brants (thans in het Rijks-Museum te Amsterdam) schilderde hij volgens
Scheltema het schoorsteenstuk en het plafond. Teekeningen van hem vindt men
o.a. te Amsterdam en te Rotterdam. G. van der Gouwen graveerde o.a. naar hem.
Zijn nicht was C a t r i n a H o o g s a e t , die in 1657 door Rembrandt werd
geschilderd. Zij was gehuwd met H e n d r i k J a c o b s z R o o l e e u w en was een
dochter van den kompasmaker J a n D i r c k s z H o o g s a e t (zoon van Dirck
Pietersz. van Nierop).
Zie: H o u b r a k e n , Schouburgh der Nederl. kunstschilders III, 334;
T h i e m e -B e c k e r , Allgemeines Künstlerlexikon XVII, 462; W u r z b a c h , Niederl.
Künstlerlexikon, i.v.; Lidmatenregister der Vereenigde Vlaamsche en Waterlandsche
Gemeente (in Doopsgezind Archief te Amsterdam); Huw. Int. Register der Pui en
Poorterboek van Amsterdam (Gem. Archief aldaar); P. S c h e l t e m a , Aemstel's
Oudheid V, 72; J a c . S c h e l t e m a , Peter de Groote in Holland en te Zaandam in
1697 en 1717 (1814); d e z ., Rusland en de Nederlanden (1818); Jaarboek
Amstelodamum, 17de jaar (1919), 44; Voorloopige lijst der Ned. monumenten van
gesch. en kunst V, 1 Noord-Holland (1921), 193; H.F. W i j n m a n , Nieuwe gegevens
omtrent den schilder Lambert Jacobsz in Oud- Holland (1930); art. Rooleeuw in dit
woordenb. dl. VII, i.v.
Wijnman

[Hoogsaat, Jan Ysbrandtsz]
HOOGSAAT (Jan Ysbrandtsz). J a c . S c h e l t e m a prijst Jan Ysbrandszoon
Hoogzaat als een beroemd scheepmaker. Het is niet onmogelijk, dat hij identiek is
met ‘Jan Isbrandtsz de sone van M a r i t i e D i r c k s , dochter van Dirck Pietersen
van Nierop eertijds leeraar onser gemeente’, die dd. 25 Mei 1643 op volwassen
leeftijd gedoopt werd in de kerk van de Doopsgezinde Gemeente der Waterlanders
te Amsterdam. De kinderen van Dirck Pietersz. van Nierop hadden n.l. den naam
Hoogsaat aangenomen, terwijl ook Jan Cornelisz. Hoogsaat van een dochter van
dezen Dirck Pietersz. afstamde.
Zie: J a c o b u s S c h e l t e m a , Peter der Groote in Holland en te Zaandam I,
109; Memoriaal van Reinier Wybrandlsz (in het Doopsgezind Archief te Amsterdam).
Wijnman

[Hoogstad, Philippus Silvergieter]
HOOGSTAD (Philippus S i l v e r g i e t e r ), geb. te Abbenbroek 11 Oct. 1777, overl.
te Leeuwarden (?) 28 Jan. 1859. Zijn ouders waren J o h a n n e s H o o g s t a d ,
predikant, en M a r i a H i l l e g o n d a S i l v e r g i e t e r . Hij studeerde te Leiden en
te Utrecht in de godgeleerdheid, en werd predikant te Nieuw Helvoet 3 Nov. 1799,
te Beets (N.H.) 28 Nov. 1802, te Zwammerdam 12 Febr. 1804, te Lochem 14 Jan.
1816, te Leeuwarden 1 April 1825; emeritus 1 Juli 1848. Hij was getrouwd met
A l b e r t i n a M a r i a S p a n j a a r t (overl. te Lochem 12 Febr. 1825). Van hem
verscheen: Leerrede over de gedachten en gevoelens welke christenen behooren
te hebben bij betreffende rampen die anderen zijn overgekomen (Leijd. 1807); ook
is er van hem een lijkdicht op E. Hollebeek (dl. I, kol. 1140 v.)
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Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. van Prot. Godgel. in Ned. IV,
262; Kerkelijk Handboek (1903) Bijl. 141, (1907) Bijl. 100, 139, 169, (1908) Bijl. 106,
(1911) Bijl. 165.
Knipscheer
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[Hoogstraten, David van]
HOOGSTRATEN (David v a n ), geb. 14 Mrt. 1658 te Rotterdam als zoon van
François (1), die volgt, en H e s t e r d e K o n i n g , overl. 21 Nov. 1724 te
Amsterdam; dichter en philoloog. Hij trouwde te Dordrecht met M a r i a v a n
N i s p e n , de dochter van den dordtschen boekverkooper, landmeter en dichter
Mattheus van Nispen.
Opgevoed in het kunstzinnig milieu van het ouderlijk huis, onderscheidde hij zich
reeds op de erasmiaansche school door zijn helder verstand en ging hij om met zijn
bekende stadgenooten Petrus Rabus, Joachim Oudaen, Heyman Dullaert, Frans
de Haes en Antonides van der Goes. Reeds toen gaf hij gedichten uit. Vooral Oudaen
en Dullaert onderwezen hem in de dichtkunst en jegens beiden vervulde hij in later
jaren den plicht der dankbaarheid. In 1719 bezorgde hij de uitgave der gedichten
van Dullaert en na den dood van Oudaen in 1692 gaf hij diens levensbeschrijving
uit, opgenomen achter het derde deel van Oudaen's Poëzij, uitgaaf van 1712 te
Rotterdam.
Na zijn schooljaren trok hij naar Leiden, om zich op de studie der medicijnen toe
te leggen; toen hij deze voltooid had, vestigde hij zich als geneesheer in Dordrecht,
waarheen zijn vader inmiddels verhuisd was. Later evenwel gaf hij de medische
wetenschap en zijn praktijk er aan, om zijn liefde voor de klassieke studiën te
bevredigen. Hij stelde zich tevreden met een ondergeschikte betrekking aan het
gymnasium te Dordrecht en vertaalde vele latijnsche dichters en schrijvers in zijn
moedertaal, terwijl hij ook het Nieuw woordenboek der Nederd. en Lat. taal van den
rotterdamschen advocaat S a m u e l H a n n o t voor de scholen bewerkte, als
hoedanig het langen tijd in gebruik is gebleven.
Van Dordrecht verhuisde hij naar Amsterdam op uitnoodiging van de curatoren
van het gymnasium aldaar, die hem aanvankelijk tot praeceptor en weldra tot
conrector benoemden, welke functie hij bekleedde tot 1722, toen hij met behoud
zijner jaarwedde eervol ontslagen werd. Behalve een groot aantal latijnsche en
nederlandsche gedichten schreef van Hoogstraten ook de Aanmerkingen over de
geslachten der zelfstandige naamwoorden ten dienste der taalievenden tot een
proeve opgesteld'. Verder ondernam hij de uitgave van een Groot Historisch
woordenboek, doch heeft hiervan alleen een deel van het eerste stuk kunnen
bewerken. Naast zijn kabinet van naturaliën bezat hij ook een verzameling van
penningen en hielp van Loon bij het samenstellen van diens penningwerk.
Werken: Rymoeffeningen van D.v.H. e n P e t r u s R a b u s (Amst., 1678);
Geneeskundig verhaal van de Sprouw (aphtis), beschreven door V i n c e n t
K e t e l a e r , Geneesoefenaar en Rector te Zierikzee, nu vertaalt door D.v.H. Med.
Dr. (bij F.v.H.); De hodiernae medicinae statu (Dordr. 1683), door hem zelven
vertaald; Schets der Geneeskunst, aan Dr. van Morsch opgedragen, ook in
Gedichten, 199; Schets der Geleerdheid en Wetenschap aan Dr. van Zanten
opgedragen, ook in Gedichten, 244; Overzettingen van de Annotatio in N.T. van
o

H u g o G r o t i u s (de Evangelien verschenen Gouda 1685, 4 ; de Brieven en
Openbaringen aldaar in 1693, 1694; zie Gedichten, 221); Overzettingen der Vilae
excell. Imperal. van C o r n e l i u s N e p o s (4e dr. Amsterdam, P. Schouten 1746);
Tafereel van Cebes (Dordr. 1683; Amst. 1687); Navolging van Cebes Tafereel, ook
in Gedichten, 366 vlg.; Ezopische Fabeten van Fed. us.... in Nederduitsch dicht
o

vertaett en met Aenmerkingen verrgkt door D.v.H. (Amst. 1703, 4 m. pll. door J.
Goerée, gegr. d.P. Boutats; Amst. 1704: m. pll. en portr. den Haag 1739;
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Amst. 1769, m. kunstpl. van Fokke); G. F a e r n u s , Fabelen (Amst. 1718, 1746);
Oratio Funebr. in Did. Hoeufft (Dordr. 1695): ook een Elegie afzonderlijk gedrukt en
in Poem. p. 366; C. N e p o s c. notis D.H. per secundas curas auctioribus (Amst.
1706; Ultraj. 1780); T e r e n t i i Comoediae (Amst. 1699; Lond. 1702) cum locis
Terentii ipsius parallelis et indice formularum s. phrasium uberrimo cúra D.H. (Amst.
o

o

1718, 4 en 8 ); P h a e d r i , Augusti Liberti, Fabularum Aesopiarum Libri V Nolis
o

illustravil in usum serenissimi principis Nassauii D.H..... Amst. 1699, 1701, 1718, 4
o
en 8 , Dordr. 1773); Nieuw Woordenboek der Nederd. en Lat. Taal (Amst., Dordr.
1704; Amst 1709, 1729; Amst., 's Gravenh., Leyden, 1756; Amst. 1771); opgesteld
door S. Hannot, maar door v. H. ‘van veele misstellingen en andere vlekken gezuivert,
ook met veele woorden en spreekwijzen merkelijk vermeerdert en verrijkt’; Beginselen
of Kort begrip der Reederykkunst (Amst. 1725, na zijn dood door V l a m i n g
uitgegeven); Beschrijving der Heidensche Goden en Godinnen (Amst. 1715, 3e dr.
's Gravenhage 1761); Carmina (Amst. 1682, 1697, 1700, F. Halma. Rott. 1700);
Poëm. lib. XI ed. altera priori multo auctior, m. portr. (Amst. 1728); Gedichten (Amst.
o
1697, 4 ); Aanmerkingen over de geslachten der zelfst. naanmw. len dienste der
taallievenden tot eene proeve opgesteld (Amst., 1700; ze dr. 1710; 3e dr. 1725),
onder den titel; Lijst der gebruiklijke Zelfstandige Naamwoorden door hunne
geslachten beleekent (4e dr. 1733, met Bijvoegsels door G e r . O u t h o f ; 5e dr.
met Aanteekeningen van A d r . K l u i t ; 6e dr. 1785); Groot algemeen hist. geogr.
geneal. en oordeelk. woordenboek, onder zijn toezicht begonnen en voortgezet
door J.L. S c h u e r (Leiden 1725-33).
Door hem werden de gedichten van B r o e k h u i z e n (in 1711 de latijnsche, in
1712 de hollandsche gedichten), A n t o n i d e s v a n d e r G o e s (1714), D u l l a e r t
(1719), O u d a e n (1712) met levensberichten uitgegeven. Verder bezorgde hij een
uitgaaf van de D e c k e r ' s Rymoeffeningen, V o n d e l ' s Treurspelen en H o o f t 's
Mengelwerken. Hij schreef ook een woord aan den lezer bij den 5en druk van J.
N i j l o ë , Aanleiding tot de Nederduitsche taal, H o r a t i u s F l a c c u s , Dichtlkunst
op onze tijden en zeden gepast door A. P e l s (3e dr. 1705), J. O u d a e n 's
Aanmerkingen over Q. Horatius Flaccus Dichtkunst door A. Pets (Amst. 1713).
Van Hoogstraten's beeltenis komt voor op een te zijner eere geslagen
penningplaat, terwijl verder P. Schenk en A. Boonen, de eerste zelfs tweemaal, zijn
portret schilderden. Van alle drie bestaan zwarte kunstprenten, voor welke J.
Broekbuyzen als onderschrift latijnsche verzen vervaardigde. Verder gegraveerde
portretten door P. van Gunst naar A. Boonen, door J. Houbraken en J. Wandelaar.
Een portret in miniatuur door A. van Halen in het Panpoeticon Batavum in het
Rijksmuseum te Amsterdam.
Zie: T h . N o l e n , lets over David van Hoogstralen en de letterkundige twisten
van zijn tijd (Rott. 1886); t e W i n k e l , Ontwikkelingsgang, 2e dr. IV, 440, 472; V,
6, 8, 9, 10, 59, 79 en volgg. 90, 94, 98, 101-103, 105, 108, 138, 150, 427; P.
H o f m a n P e e r l k a m p , De poëtis Latinis Nederlandiarum, 476 en volgg.; E.F.
K o s s m a n n , Nieuwe bijdr. gesch. ned. tooneel (1915), 31-69; F r e d e r i k s e n
v a n d e n B r a n d e n , Biografisch woordenboek der noord- en zuidnederlandsche
letterkunde; A.G. v a n H a m e l , François Hoogstraten in Rotterdamsch Jaarboekje
1921; H.C.H. M o q u e t t e , Catalogus
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van de portretverzameling in het Archief der ge meente Rotterdam i.v., waar echter
als plaats van overlijden abusievelijk Dordrecht genoemd wordt.
Wiersum

[Hoogstraten, Frans of François van (1)]
HOOGSTRATEN (Frans of François v a n ) (1), letterlievend boekdrukker, tweede
zoon van Dirk van H. (dl. IV, kol. 779) en M a e i k e n I s a c k H e n d r i c k s
C o n i n x , werd 31 Januari 1632 te 's Gravenhage geboren, ontving te Dordrecht,
waarheen zijn vader in 1640 was verhuisd, een degelijke opleiding voor den
boekhandel en toog als 20-jarige ‘door weetzucht genoopt’ in den vreemde, kwam
tot Weenen, waar ‘,de pracht het Gemoed streelt, vermoeid van reizen’. Als uitgever
vestigde hij zich eerst te Rotterdam, van 1678-82 in Dordrecht, waar hij zijn overleden
broeder Samuel in 1678 als provoost van de Munt opvolgde, daarna weer in
Rotterdam. Evenals de meeste van Hoogstratens schreef F. reeds vroeg lofdichten
voor dichtbundels van stad- en tijdgenooten en in 1677 op de prenten van M a t t h y s
B a l e n 's Beschrijvinge der stad Dordrecht, welke verzen opmerkelijk zijn, omdat
zij evenals vele der prenten in tal van exemplaren worden gemist; bruilofts- en
lijkgedichten, die evenals enkele kleine verzen, zooals het bevallige Kluisken of
Heremitagie, aanvankelijk in het liederenboekje de Goude Schalmey (1651) van
zijn broeder Samuel geplaatst, meerendeels in zijn Mengeldichten gebundeld werden.
Na zijn dood werden zijn Zedezangen en Stichtelijke liederen uitgegeven (1708).
Veel, meestal klein van omvang, vertaalde F. uit het Latijn, of in rijm of in onrijm.
Evenals Erasmus, dien hij zich in alles tot model koos, was hij den gevoelens der
R.K. kerk toegedaan. F.v.H. overleed 24 Januari 1696 te Rotterdam.
Hij was 23 April 1656 te Rotterdam getrouwd met H e s t e r d e K o n i n g h , uit
welk huwelijk geboren werden David, die voorgaat, en Jan, die volgt.
Hij schreef: Zegezang op den tegenwoordigen toestand van Karel II in: Herstelde
Zeegtriomph van Karel de Tweede, door verscheyde vornaemste Poëten van Holland
(Dordrecht 1660); Vertroosting der Wijsbegeerte. Uit het Latjn van B o e t h i u s
(Dordrecht 1660, 2e dr. 1680); Den Verrezen hondschen Diogenes (schooldrama
in proza) Eerstmaal tot opscherping der aenkomende Leerlingen, in 't Latijn gestelt
deur J.A. K o m e p i u s ; En nu ten dienste der Leesgierigen, nieuwelijks in Nederduits
vertaelt (Rotterdam 1660; 2e dr. ald. 1672; 3e dr. (het Heekel-spel) Amst. 1710; 4e
dr. Amst. 1719); Het Voorhof der Ziete, Behangen met leerzame Prenten en
Zinnebeelden (Rotterdam, Fransois v. Hoogstraeten 1668 (bij platen van Romein
de Hooge); 2e overziene dr. 1698); F e r d i n a n d L o p e z d e C a s t e n a d a , D'
Indiaensche Historie der Portugeezen onder de regeeringe van vijf Portugeesche
Koningen. Nu nieuws uit het Fransois vertaelt (Rott. 1670); J.L. V i v e s , Inleiding
tot waere wijsheid, in het Lalijn beschreven en nu in het Nederduits vertaelt (Rott.
1670); I o a n n e s D a m a s c e n u s , Leven en bedrijf van Barlaäm den heremyt en
Josaphat Koning van Indien. In Nederduits vertaelt (Rott. 1672, met platen);
L i p s i u s , Van de Standvastigheid (Rott. 1674; Lof der Zotheid, Speelensgewijs
beschreven door E r a s m u s v a n R o t t e r d a m , nu nieuwlijks uit het Latijn vertaelt
(Rott. 1676; 2e dr. ald. 1700; 3e dr., vermeerderd met het heekel-spel van den
Verrezen Diogenes, verciert met Konstplaaten. Amst. 1738); Desiderius Peregrinus
of Begeerders pelgrimaedje naer 't huis der liefde. Te voren in 't Spaens en Latijn
beschreven nu.... in rijm vertaelt (Rott. 1679);
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Het onbekend en wonderlijk Eylandm Utopia, ontdekt door Rafael Hythlodens En
bij 't samensprake beschreven door den Geleerden T o m a s M o r u s . In 't
Nederduits vertaelt (Rott. 1677; 2e dr. Amst. 1700); Historie des Ouden en Nieuwen
Testaments (Dordr. 1681); J u s t i n u s , Historien. Uit Trogus Pompejus. Begin
neemende met d' Assyr. of eerste Monarchie en streckende tot de heerschappije
van den Keizer Augustus.... begrepen in 44 boeken. Uit het Latijn vertaelt (Dordr.
1682; 2e dr. van nieuws overzien, ald. 1696); Schoole der Wereld, geopent in C XL
Vliegende Bedenkingen, op veelerhande voorvallende gezichten en zaeken, uit het
Latijn van J o s e p h H a l l , Bisschop van Exeter en Norwich, met zinnebeeldige
plaatjes verzien door A. H o u b r a k e n en toege-eigent aan den overleden Heer
Jacob Cats (die hem ‘als leidsman voorgegaan’ was) (Dordr. 1682; 2e dr.
vermeerdert, Amst. 1725), achter dezen bundel zijn gedrukt: Mengeldichten met
gelegenheidsgedichten en kleine versjes; S a l l u s t i u s , Roomsche historie van de
't zamenzweeringe van Catilina en den oorlog met Jugurtha (Rott. 1683); Bona
Leidsman of handleiding ten Hemel, behelzende het Merg der Heilige Vaders en
oude Wijzen (4e dr. Rott. 1693); Van de waardigheid der bisschoppelijke en
priesterlijke bediening (Rott. 1688); Christelijke Ridder, in Latijnsche vaerzen
afgemaekt door H i e r o n y m u s v a n S p a r t e en nu in Nederduitsche Rijm vertaelt
(Rott. 1695; hier achter eenige Elegien en Epitaphia in latijnsche verzen);
Histori-vaerzen des ouden en nieuwen Verbonds, Beginnende met Adam en
eindigende met de nederdalinge van 't Nieuw Jeruzalem (‘kort vóór zijn overlijden
ter drukpersse vervaerdigt’, uitgegeven door Johan van Duren, med. doet. wien ze
toegedagt waren) (Amst. 1698).
Zijn portret in miniatuur door A. van Halen komt voor in het Panpoeticon Batavum
in het Rijksmuseum te Amsterdam.
Zie: Vaderl. Letteroef. 1850 II, 395-400; Navorscher I, 316; id. II, 170, 200, 259;
Catal. Bibl. Mij v.L. I, 195, 202, 327, b. 116; De Tijdspiegel 1905 II, 183, 187.
R. Zuidema

[Hoogstraten, Mr. François van]
HOOGSTRATEN (Mr. François v a n ) (: ), geb. te 's Gravenhage 4 April 1763, overl.
te Rotterdam 10 Aug. 1813, was de tweede zoon van Mr. J a n W i l l e m v a n
H o o g s t r a t e n en M a r i a J o h a n n a T e r w e n . Hij werd te Leiden als student
ingeschreven 22 Febr. 1781 en promoveerde aldaar in de rechten 12 Mei 1787 op
een dissertatie getiteld De abdicatione. Hij werd in 1783 drost van Hollands
Noorderkwartier, waarvoor hij te Haarlem ging wonen. Wegens zijn oranjegezinde
gevoelens geraakte hij in het begin van 1795 buiten betrekking. Hij bleef ambteloos
totdat hij 17 Juni 1802 gekozen werd tot een der 15 leden van het bestuur van het
departement Holland. Er was voor de dagelijksche zaken nog een uit 12 leden
bestaand Gedeputeerd bestuur en daardoor had het eerste betrekkelijk weinig
werkzaamheden. Belangrijker was de hem door den reaadpensionaris
Sclhimmelpenninek (dl. IV, kol. 1225) op 19 Juli 1805 met ingang van 1 Aug. d.a.v.
opgedragen betrekking van een der 10 leden van het departementaal bestuur van
Holland, waarnaast alleen een uit 7 leden bestaande Raad van financiën gecreëerd
werd.
Na de aanvaarding van het bewind door koning Lodewijk, werd hij 8 Mei 1807
benoemd tot assessor van den landdrost in het departement Maasland; dit ambt
stond gelijk met het tegenwoordige lidmaatschap van Gedeputeerde Staten. Hij
vestigde zich toen te 's Gravenhage.
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Op 12 Juni 1810 werd hij benoemd tot hoofdofficier van Rotterdam en tevens tot
substituut-
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fiscaal der middelen te lande aldaar. Hij verkreeg tevens ontslag als assessor en
verhuisde naar Rotterdam. Hij bleef belde betrekkingen tot zijn dood bekleeden.
Hij huwde 9 Mei 1804 M a r g a r e t h a L o u i s e C o p e s v a n H a s s e l t , geb.
29 Juni 1780, overl. 25 Dec. 1865, bij wie hij vier zonen, waarvan Jacob François
en Samuel Anne volgen, en een dochter had.
Ramaer

[Hoogstraten, Jacob François van]
HOOGSTRATEN (Jacob François v a n ), geb. te Rotterdam 22 April 1806, overl.
te Utrecht 31 Juli 1878. Zijn ouders waren François v.H. ( ), die voorgaat. en
M a r g a r e t h a L o u i s e C o p e s v a n H a s s e l t . Hij studeerde te Leiden in de
godgeleerdheid en werd predikant te Hengelo (Ov.) 14 Nov. 1830, te Lochem 3
Nov. 1833, te Utrecht 20 Nov. 1836. Hij huwde 5 Febr. 1835 met C a r o l i n e
C o p e s v a n H a s s e l t (overl. 1889). Twee van zijn vijf zonen werden predikant.
Dat hij veel voor de Diakonessen-inrichting te Utrecht gedaan heeft blijkt uit het
Gedenkschrift bij het 75-ja-ig bestaan van die inrichting op 4 Nov 1919. Hij schreef:
Vijf en twintigjarige Evangeliedienst.... dankend herdacht (Utr 1855); Het honderdja
ig bestaan der Diakoniescholen in de Herv. Gemeente te Utrecht... (Utr. 1848), en
een ‘brief aan Johanna L....’, toegevoegd aan: Johanna L..... Een berigt van haar
leven.... (Utr. 1843). Ten slotte gaf hij in druk een lijst van de vervaardigers van den
Evangelischen gezangenbundel, waarvan een herdruk werd bezorgd door zijn zoon
J.W. v a n H o o g s t r a t e n te Edam in Oct. 1891.
Zijn portret is gelithografeerd door J.F. van Hoogstraten.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. ran Protest. Godgel. in Ned. IV,
262-264; Kerkelijk Handboek (1903) Bijl. 141, (1910) Bijl. 167, (1912) Bijl. 147;
Alphabetische naamlijst van boeken, enz. (1833-1849), 307.
Knipscheer

[Hoogstraten, Jan van]
HOOGSTRATEN (Jan v a n ), broeder van David (kol 831), en dus zoon van Frans
(1) (kol. 833), geb. 26 Januari 1662 te Rotterdam, overl. 1756 te Gouda (hoewel dit
in de registers van overlijden aldaar niet te vinden is). Hij bezocht de erasmiaansche
school in zijn geboorteplaats en hielp zijn vader reeds vroeg bij vertalingen uit het
Latijn. Te Dordrecht, waarheen hij zijn vader op zeventienjarigen leeftijd gevolgd
was, vestigde hij zich als boekverkooper; tevens oefende hij daar het ambt van
commies ter recherche uit. Hij vervaardigde een groot aantal nederlandsche
gelegenheidsgedichten. Omstreeks 1700 begaf hij zich naar Breda en leerde daar
den dichter P i e t e r N u y t s kennen. Daarna trok hij naar Gouda, waar hij, eveneens
als boekhandelaar, de rest van zijn leven sleet en zich bij zijn tijdgenooten beroemd
maakte als huispoëet der goudsche regenten. Hij was getrouwd met G e e r t r u y
van den Hagen.
Werken: Rouklagt op het afsterven van Maria Stuart (Dordr. 1685); Ter bruylofte
van Pieter Fannius, Vryheer van Oudt- Haerlem enz., en Cornelia Baen, den 13 van
Sprokkelm. 1685 (Dordr. 1685, m. pl.); Minnezangen en drinkliederen op de bekentste
en aangenaamste wysen (Rott. P.v.d. Veer 1701; 3e dr. Gouda 1788); Mengelzangen
o

en Liederen (1710) 8 ; De Kruysheld of het Leven van den grooten Apostel Paulus,
Leeraar der Heydenen, in VII Boeken begrepen (2e dr. Gouda 1712) met kunstpl.
o
o
en kantteek. door A. Houbraken, 4 , op nieuws oversien (Gouda 1712) 4 ; Zegepraal
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der Goddelijke Liefde (Amst. 1728, 1734), 8 ; Geestelijke Gezangen (2e dr. Gouda
z.j.); Klinkdigten op verscheyden stofen (Gouda 1712); Staat en Zedekundige
Zinneprenten, leerzame Fabelen, die
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van den Heer La Court speelswijze gevolgd (Rotterd. 1731, 4 ); Zinneprent in
verscheyde versjes bestaande op de Nietigheid des menschelijken levens in plano;
o
Zinrijke Fabelen (Rotterd. 1731, 1733, Amst. 1741, m. pl. 4 ); Parnas aan de Waal
of Geldersche Zangnimph zoet op Mengelpoëzy, uit verscheyde gediglen (Amst.
o
1726, 4 ); Afsetsel van de Republiek of vrije staat van Venetie, in 3 Boeken (Amst.
o
1715, 4 ); Stedekroon der Stemhebbende Steden in Holland; Puntdigten en
Bijschriften (Gouda 1712); Sedeles over ijdele ondernemingen der wraaksuchtige
Menschen (1712), Spiegel der allerschoonste Courtisanen dezes tijds, verbeeldende
desselfs verandering van kleederen, vercierselen en andere ornamenten. Gedruckt
voor den Uitgever (Nijmegen 1701, m. pl. en portretten; fransche, hoogd. en holl.
o
tekst, 12 ), de 2de en 3de uitgaven (1710) der Courtisanen verschenen te Gouda
(Spiegel der vermaardste Courtisanen in haren optoy en toestel naar yders tijd. De
derde druk vermeerdert met de vijf Zinnen. Aan Lisidas en de gadelooze Klimene,
etc.), de tekst verschilt zeer van de uitgaaf van 1701; ook zijn in de latere uitgaven
de hoogd. verzen weggelaten; uit een bericht van den uitgever Kloppenburg vóór
de Klinkd gten op verscheyden stoffen (Gouda 1712,) blijkt, dat v. Hoogstraten de
vervaardiger van de hollandsche verzen is; Poëzy (Rott. 1726); Mengelpoëzy (Amst.
1715); Mengelpoëzy of verscheyde Ged chten (Amst. 1714-1718, Rott. 1720, 5 dln.)
Eneas of onderangvan Troje. Treurspel (Gouda 1710, Amst. 1758); De geleerde
advocaat of de bespotte druivendief, getrokken uit den vermakelijken Avonturier
van N. Heins us (Amst. 1707); De voogd gek tegens dank, Blijspel naar het Fransch
van Dancourt (Gouda 1710); Medor en Angelica of de schalk ng in de opera, kluchtsp.
naar het Fransch van Dancourt (Gouda 1711, m. pl.); De verliefde Kok, kluchtig
blijspel te Abdera (Amst.) voor Korn. Tessers (H. Bosch) [e. 1720]; Tijs onverstand
of de bruiloft van Anne met 'er baard, kluchtsp. (Amst. 1724); Daphnis veldzang,
tooneelsp. (Amst., voor de liefhebb. 1748, m. pl.); Amarel, blijsp.
Houbraken en Wandelaar schilderden zijn portret; dat van den laatste werd door
A. van Buyssen in zwarte kunst uitgevoerd, het andere (dat van Houbraken) door
dien schilder zelf. Een miniatuurportret door A. van Halen, verbeterd door J.M.
Quinkhard komt voor in het Panpoeticon batavum in het Rijksmuseum te Amsterdam.
Zie: t e W i n k e l , Ontwikkelingsgang der Nederl. letterk, 2e druk, V, 10, 70, 71,
100, 101 -103, 105, 148, 198, 212, en de verdere bij zijn broeder David genoemde
literatuur.
Wiersum

[Hoogstraten, Samuel van (1)]
HOOGSTRATEN (Samuel v a n ) (1), geb. volgens eigen getuigenis te Dordrecht 2
Aug. 1627, overl. aldaar 19 Oct. 1678, was de zoon van Dirck v. H. (dl. IV, kol. 779)
en M a e y c k e n I s a c k H e n d r i c k x C o n n i g s d r . en dns de oudere broeder
van Frans (1) v.H. (kol. 833). Hij werd 12 Apr. 1648 in de Doopsgezinde gemeente
te Dordrecht, met zijn zuster D y n a (niet D i g n a ) gedoopt. Eerst bij zijn vader,
gest. 21 Dec. 1640, en daarna bij Rembrandt, met zijn vriend Heyman Dullaert en
Carel Fabritius, leerde hij de teeken- en schilderkunst. Reeds in 1648 was hij weer
te Dordrecht en schilderde en etste en schreef verzen, welke in 1652 door zijn
broeder François (1) onder den titel Goude Schalmey enz. te Dordrecht werden
uitgegeven. In 1651 was van Hoogstraten op reis gegaan. Te Weenen genoot hij
de eer, drie zijner schilderijen voor keizer Ferdinand III en zijn gemalin te mogen
tentoonstellen en ontving deswege een gouden keten en een eeremedaille, waarop
hij steeds
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niet weinig trotsch was. In 1652 vertoefde hij te Rome, waar hij in de schilderbent
‘de Batavier’ heette, maar in 1654 was hij weer in zijn geboortestad terug. Hij trouwde
er 18 Juni 1656 voor schepenen met de nog doopsgezinde S a r a B a l e n
C o r n e l i s d r , maar beiden verlieten de Doopsgezinde gemeente en gingen tot de
Gereformeerde kerk over. Sara en haar zuster C o r n e l i a werden 12 Jan. 1657 in
de Herv. kerk gedoopt. Van 1656 tot 1662 woonde het echtpaar te Dordrecht naast
de bierbrouwerij ‘de Oranjeboom’. Hij was lid, later zelfs deken der broederschap
der Romein- of St. Pietersheeren (personen, die Rome bezocht hadden). Godfried
Schalcken, Arent de Gelder en Cornelis Vermeulen behoorden in die jaren tot zijn
leerlingen. Sedert 1656 was hij ook erfmunter en later provoost van de Munt van
Holland en schilderde in 1657 de Muntmeesters en Waardijns, een schilderij, dat,
in 1806 met verschillende andere uit de Munt te Dordrecht verdwenen, sedert 1893
weer op Dordrechts Museum te zien is.
In 1662 vertrok hij met zijn vrouw naar Londen, waar hij nog woonde tijdens de
hevige pestziekte 1665 en den grooten brand 1666, maar keerde daarna naar het
vaderland terug, verbleef eenigen tijd in den Haag, waar hij in de schilderacademie
als meester werd aangeteekend. Maar na 1671 woonde hij weer te Dordrecht in het
door hem gekochte huis in het Steegoversloot, waar hij 19 Oct. 1678 na langdurige
ziekte overleed. Zijn vrouw volgde hem reeds 22 Nov. d.a.v. in het graf. Beiden zijn
in de St. Louis- of Munterskapel in de Groote kerk begraven.
In 1674 schilderde v. Hoogstraten opnieuw de Muntmeesters en Waardijns, welk
kapitaalstuk in 1903 te München voor Dordrechts Museum werd aangekocht. Op
dit schilderij heeft hij zich zelf afgebeeld met den gouden keten en de eeremedaille,
hem in 1651 door den Keizer geschonken.
Van zijn talrijke kunstwerken kan men in het art. van G.H. V e t h in Oud Holland
een uitvoerige, maar niet volledige opgave vinden.
In Dordrechts Museum vindt men van hem: de twee muntmeesterstukken, twee
Oranjeportretten, prins Willem II en III, een portret van Mattheus van den Broucke
en een zelfportret. Van Hoogstraten was niet alleen een bekwaam schilder, maar
ook een verdienstelijk etser. Zijn zelfportret komt voor in zijn Inleiding. Verdere
gravures zijn: portret van A. van Blyenburg, en J. Muys van Holy (in B a l e n , Beschr.
van Dordr.). De etsen in zijn eigen werken en in den Roomschen Uylenspiegel van
J a c o b u s L y d i u s zijn ook van zijn hand.
Van v. H.'s geschriften noemen wij:
S. van Hoogstratens Goude Schalmey, klinkende van Heilige gezangen op de
Toonen Salomons en Stemmen der Heiligen (Tot Dordr. voor Abraham Andriesz.,
woonende over de Vleeshouwers-straet in 't Schrijfboeck. Anno 1652); Bruyloftstafelspel of Parnassus eer-gaef aen den Ed. Heere Mathijs Pompe, Heere van
Slingelandt etc. ende d' Ed. Jonkvrouwe Maria Elisabeth Musch van Waelsdorp in
huw. vereenigt den 22 Nov. 1654 in 's-Gravenhage; dit laatste is waarschijnlijk niet
van v. H., maar van Mr. J o h a n v a n S o m e r e n , die het in 1660 in zijn
Uytspanning der Vernuften (blz. 379) uitgaf; De Roomsche Paulina ofte Bedrooge
o

Kuisheit. Treurspel (Schoonh. 1660, 4 ); Dierijk En Dorothé, of de Verlossing van
Dordrecht, Treurspel ('s Gravenh. 1664; nieuwe uitgave als ‘Dramatisch dichtstuk’
o
door Mr. P.S. S c h u l l , Dordr. 1833, 8 ); De gestrafte ontschaking, of Zeeghafte
Herstelling van den jongen Haegaenvelt versiert met wonderlijke befegeningen
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der Hollandsche Nimfen, Toegeeigent aen de Hooggebore Princessen Elisabeth,
o
Maria en Emilia Louisa. Met koperprenten (Amst. 1669, 12 ); Hof-krakkeel tusschen
Pan, Kupido en Uranius wegens de heerschappij over de eerlijke jonkheit enz.
o
Bruiloftsspel ('s Gravenh. z.j. [1669] 8 ). Kort voor zijn overlijden verscheen: Inleiding
tot de Hooge Schoole der Schilderkonst. Anders de zichtbare werelt verdeelt in
o
negen Leerwinkels yder bestiert door eene der Zanggodinnen (Rott. 1678, 4 ).
Niet uitgegeven werden: De onzigtbare Wereld en Guldene annotatiën wegens
de Hollandsche en Brabantsche Erfmunters plaatsen enz.
Verder worden nog genoemd, maar schijnen zeer zeldzaam voor te komen: Vrijheit
o
der Vereenigde Nederlanden 4 , Salomons Hoogliet (waarop Mr. J o h a n v a n
S o m e r e n (blz. 233) een lofvers schreef, Schoone Rozelijn, Ridder Haegaenveldt
o
8 . In tal van werken van tijdgenooten als B a l e n J. v a n O o r t , of in verzamelingen
als Bloemkrans van versch. gedichten, Herstelde Zeegtriumf enz. zijn verzen van
hem opgenomen.
Zijn portret komt voor als miniatuur door A. van Halen in het Panpoeticon Batavum
in het Rijksmuseum te Amsterdam. Een zelfportret was in 1730 op een verkooping
in Covent Garden en is afgebeeld in Oud-Holland VII, 137. Een ander zelfportret
kwam voor op een verkooping te 's Gravenhage in 1740 en is afgebeeld bij Kramm
blz. 741. Zijn zelfportret in Dordrechts Museum en op een muntmeesterstuk in dat
Museum werden reeds boven genoemd. Gegraveerde portretten door hemzelf en
door J. Houbraken in H o u b r a k e n , Schouwburgh II, 170.
Zie: G.H. V e t h , Oud-Holland 1889, 129.
van Dalen

[Hoogstraten, Samuel van (2)]
HOOGSTRATEN (Samuel v a n ) (2), geb. te Utrecht 31 Mei 1756, overl. te Rotterdam
28 Apr. 1830, was de oudste zoon van Mr. J a n W. v a n H o o g s t r a t e n en M.J.
Terwen.
Hij werd in 1784 raad in de vroedschap van Rotterdam, en hoewel hij een gematigd
man was, werd hij lid van het 15 Febr. 1787 in Holland opgerichte patriotsche comité.
Dit comité had slechts ten doel, te bevorderen dat de volksinvloed op de regeering
grooter zou worden. Lid van dat comité waren o.a. de heftige patriotten P. Paulus
en B. Blok (dit dl., kol. 123). De werkzaamheden van het comité gingen te niet door
de gebeurtenissen van Sept. d.a.v., maar van Hoogstraten werd niet zooals zoovele
Patriotten lastig gevallen. Hij werd 16 Febr. 1796 in het kiesdistrict Rotterdam 2
gekozen tot lid van het intermediair bestuur der provincie Holland. Hij nam als
zoodanig ontslag, toen hij in het district Schoonhoven 13 Aug. 1798 gekozen werd
tot lid van het Vertegenwoordigend lichaam der Bataafsche republiek. Hij werd lid
der Tweede, overeenkomende met onze Eerste Kamer.
In dezen tak der volksvertegenwoordiging kwamen niet dikwijls belangrijke
discussiën voor, doch eenmaal is het optreden van van Hoogstraten de moeite der
vermelding waard.
J. Eijkenbrock, dezelfde, die in Febr. 1798 naar Parijs gezonden was om met
voorbijgaan van onze beide gezanten, den directeur Barras en de zijnen te beloonen
voor hun hulp bij den staatsgreep van 22 Jan. te voren, en twee andere personen,
C. van der Hoeven, die 5 Apr. 1798 in plaats van den naar Madrid verplaatsten
Meijer tot chargé d'affaires te Parijs benoemd was, en P.J. de Visser, hadden na
den staatsgreep van 12 Juni d.a.v. een samenzwering op touw gezet om te trachten,
een derde omkeering, nu weder in radicalen zin, te bewerken en waren te Parijs
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gevangen genomen en naar den Haag overgebracht, waar zij op de Voorpoort
gevangen gezet waren. Hun vonnis zou 23 Dec. 1799 uitgesproken worden, maar
het werd den dag te voren geschorst; men was van meening, dat, waar het proces
tegen veel schuldiger mannen als Vreede, van Langen en anderen op verzoek
(eigenlijk bevel) van de fransche regeering vernietigd was, het niet aanging, deze
beschuldigden, vooral nu zij reeds ruim een jaar gevangen waren, te veroordeelen.
In de Eerste Kamer werd een voorstel om hen buiten staat van beschuldiging te
stellen, aangenomen. In de Tweede Kamer bracht van Hoogstraten een uitvoerig
advies in tegengestelden zin uit, maar nu stond het lid D. Hoitsma uit Amsterdam
op, om de meening van van Hoogstraten te bestrijden. De Kamer ging met hem
mede en de genoemden werden denzelfden dag uit de gevangenis ontslagen.
Hetzelfde viel te beurt aan 7 anderen, die wegens aanslagen tegen de orde gevangen
waren, onder wie het oud-lid der Nationale vergadering A. Voogd uit Rotterdam.
Bij zijn periodieke aftreding tegen 1 Juli 1801 werd van Hoogstraten 28 Mei te
voren niet herkozen.
Na den staatsgreep van 19 Sept. 1801 werd hij gekozen in het uit 12 leden
bestaand Staatsbewind, dat aan het hoofd der Bataafsche republiek kwam. Het is
niet bekend, dat hij hieriets bijzonders gepresteerd heeft, zijn gematigdheid heeft
hem behoed voor het lot van zijn ambtgenooten Bijleveld (dl. I, kol. 533), Besier en
Gockinga (dit dl., kol. 610), die 17 Dec. 1804 gedwongen werden, de vergadering
te verlaten.
Toen de raadpensionaris Schimmelpenninck in April 1805 aan het roer kwam en
het Staatsbewind dientengevolge defungeerde, bood hij van Hoogstraten een plaats
aan in het Wetgevend lichaam, waarvoor deze evenwel bedankte. Evenmin nam
hij de betrekking van staatsraad, hem in Juli 1806 door koning Lodewijk aangeboden,
aan.
Hij ging in 1805 te Rotterdam wonen en was, reeds 2 dagen nadat in Nov. 1813
het voorloopig bestuur voor het geheele land te 's Gravenhage onder G.K. van
Hogendorp was ingesteld, een der beide hoofdpersonen van het voorloopig bestuur
der stad zijner inwoning. Met J.F. van Hogendorp (dl. II, kol. 593) werd hij provisioneel
burgemeester.
De Souvereine Vorst benoemde hem 6 Apr. 1814 tot lid der Nationale vergadering.
Na onze vereeniging met België werd hij bij koninklijk besluit van 1 Sept. 1815
benoemd tot lid der Tweede Kamer, maar reeds in Aug. 1816 verzocht en verkreeg
hij ontslag als zoodanig. Hij huwde 13 Sept. 1781 J o s i n a C a t h a r i n a
M e i j n e r s , geb. 11 Jan. 1751, overl. 11 Nov. 1793 en daarna 14 Mei 1797 A n n a
E l i s a b e t h H o f f m a n , geb. 1750, overl. 27 Mrt. 1828. Uit het eerste huwelijk
had hij twee dochters.
Ramaer

[Hoogstraten, Samuel Anne van]
HOOGSTRATEN (Samuel Anne v a n ), geb. te's Gravenhage 21 April 1809, overl.
aldaar 24 Oct. 1875, was de tweede zoon van Mr. François (2) v.H. (kol. 834) en
M.L. C o p e s v a n H a s s e l t .
Hij was luitenant der haagsche schutterij, trok als zoodanig in 1831 uit en woonde
den tiendaagschen veldtocht bij.
Reeds op 1 Juni 1837 werd hij in het kiesdistrict Alfen tot lid der Provinciale Staten
van Holland gekozen. In 1840 kwam dit district tot Zuid-Holland te behooren. Bij zijn
periodieke aftreding tegen Juli 1847 werd hij 2 Juni te voren niet herkozen wegens
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zijn anti-revolutionnaire gevoelens. Korten tijd na de invoering der kieswet van 1850
werd hij in het district 's Gravenhage 2 tot lid der Staten gekozen op 2 Apr. 1851.
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Bij de verkiezing van een lid van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland op 5 Juli
1866 verkreeg van Hoogstraten bij derde stemming evenveel stemmen als Mr. H.F.
baron van Zuylen van Nijevelt. De laatste werd door het lot als gekozen aangewezen.
Daar er aanmerking op de stemming gemaakt was, nam van Zuylen, die de
benoeming In beraad gehouden had, haar niet aan. Bij de nieuwe verkiezing, die
10 d.a.v. plaats had, verzocht van Hoogstraten, die niet van deze omstandigheid
wilde profiteeren, zijn medeleden, buiten aanmerking te blijven en werd van Zuylen
opnieuw gekozen. Toen er 6 jaren later een rieuwe vacature ontstond, was van
Hoogstraten niet krachtig genoeg meer om nog een verkiezing te wenschen Op 2
Apr. 1874 nam hij om gezondheidsredenen ontslag als Statenlid.
Van Hoogstraten behoorde tot een der eerste volgelingen van Groen van Prinsterer
(dl. II, kol. 508), van wien hij een bewonderaar en vriend was.
Hij huwde 5 Febr. 1835 C a t h a r i n a J o h a n n a S u s a n n a v a n
B i j n k e r s h o e k v a n H o o g s t r a t e n , welke echt in 1841 gescheiden werd, en
daarna 18 Febr. 1857 M a r i a W i l h e l m i n a F r i e s w i j k , geb. 16 Oct. 1826,
overl. 13 Oct. 1899, bij wie hij 3 zonen en een dochter had.
Ramaer

[Hoogvliet, Frans Cornelis Arnold]
HOOGVLIET (Frans Cornelis Arnold), geb. te Zaltbommel 14 Maart 1828, overl. op
de terugreis van Paramaribo 27 Aug. 1887. Zijn vader J a n M a r i u s H o o g v l i e t
was rector van de latijnsche school te Zaltbommel, zijn grootvader F.C. H o o g v l i e t
was predikant te Schiedam, zijn overgrootvader was Nicolaus Hoogvliet (die hier
volgt). Zijn moeder heette A n n a J a c o b a A l s t o r p h i u s G r e v e l i n k . Hij
studeerde te Leiden, werd predikant te Spaarndam en Spaarnwoude 9 Oct. 1853,
te Monnikendam 10 Maart 1861, te Paramaribo 13 Juni 1877. Met verlof keerde hij
van daar terug in Juli 1884; in 1886 ging hij opnieuw daarheen. Zijn vrouw heette
A n n a E l s a b e K i s t , met wie hij te Leiden huwde 21 Aug. 1856; zij was de
dochter van N i c o l a a s C h r i s t i a a n 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 y c k m e e s t e r . Hij schreef: Is dat Naomi (Haarl. 1858); De wonderverhalen des
Bijbels. Een woord tegen het moderne rationalismus in de Protest. Kerk (Amst.
1859); en een repliek op een recensie van ‘De Dageraad’: Hoe de dageraadsmannen
hun standpunt verdedigen (Amst. 1860). Hij vertaalde L a n g en K r a u s e ' s werk
onder den titel: De moderne wereldbeschouwing voorgesteld en beoordeeld (Amst.
1860), en schreef onder pseudoniem F l u v i a l t u s : Gedachten en beschouwingen
omtrent vragen des tijds.... (Purmerend 1862).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. van Prot. Godgel. in Ned. IV,
268 v.: Brinkman's Catalogus van boeken (1850-1882), 551; Kerkelijk Handboek
(1908) Bijl. 131, 143.
Knipscheer

[Hoogvliet, Nicolaus]
HOOGVLIET (Nicolaus) of H o o g v l i e d , geb. te Delft 16 Sept. 1729, overl. te
Leiden 29 April 1777. Hij studeerde te Groningen en te Leiden in de godgeleerdheid,
werd predikant te Leiderdorp 1 April 1753, te Delft (Gasthuis) 13 Juni 1756, te Leiden
30 Oct. 1757. Op 17 Dec. 1770 aanvaardde hij het hoogleeraarsambt te Leiden
met: Oratio inauguralis de orotoris sacri in refutandis divinae revelationis
contemtoribus prudentia.... (Lugd. Bat. 1771). Zijn in druk verschenen rede bij de
neerlegging van het rectoraat in 1776 heeft hij wegens ongesteldheid niet kunnen
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uitspreken; de titel daarvan is: Oratio de Latione Legis publica, non unico revelatae
Religionis docu-
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mento.... (Lugd. Bat. 1777). Hij heeft medegewerkt aan N. H i n l o p e n ' s Historie
van de Nederl. Overzettinge des Bijbels, welk werk aan hem is opgedragen. Hij was
gehuwd met E l i s a b e t h A n n a T a t u m . Frans Cornelis Arnold Hoogvliet, die
hier voorgaat, was zijn achterkleinzoon.
Zijn portret door een onbekend kunstenaar bevindt zich in de Universiteit te Leiden
en is gelithografeerd door Springer; voorts een gegraveerd portret door P. de Mare
naar A. Delfos.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. v. Prot. Godgel. in Ned. IV, 267
v.; Bibliotheca theol. et philos. (Lugd. Bat., Burgersdijk en Niermans 1900), 780;
Kerkelijk Handboek (1907) Bijl. 111, 131, 132.
Knipscheer

[Hoop, Taedse Jakles de]
HOOP (Taedse Jakles d e ), geb. te Workum 10 Jan. 1753, overl. te Zaandam
(Westzijde) 20 Sept. 1838. Zijn vader had te Harlingen een houtzaagmolen ‘De
Hoop’ genoemd. Hij studeerde aan het doopsgezind seminarium te Amsterdam en
werd 24 Aug. 1777 doopsgezind predikant te West-Zaandam. Tegen het einde van
1837 legde hij zijn ambt neer. Zijn ambtgenoot B. de Geuns (zie aldaar in dit decl)
schreef een lijkrede op hem. Hij schreef anoniem: Uitbreiding over den brief aan de
Galaten (West-Zaandam 1810).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. van Prot. Godgel. in Ned. IV,
269 v.; Alphabetische naamlijst van boeken enz. (1790-1831), 612; Catalogus
Bibliotheek Ver. Doopsgez. Gem. te Amst. II (Amst. 1888), 255, hetz. (Amst. 1919),
323; Naaml. der Doopsgez. gemeenten.... (Amst. 1815), 84, (Amst. 1829), 80;
Jaarboekje der doopsgez. gem. (Amst. 1837), 20 (Amst. 1840), 18.
Knipscheer

[Hoop, Cornelia van der]
HOOP (Cornelia v a n d e r ), ged. te Dordrecht, December 1623, begr. aldaar 24
Maart 1650, was de dochter van C o r n e l i s J a n s z . v a n d e r H o o p en D i g n a
Beens Hubrechtsdr.
Zij trouwde 18 Juni 1647 met P i e t e r C o o m a n s van Sittard, kruidenier, overl.
29 Mei 1665, en had één docntertje A n n a , ged. 3 Juli 1649, begr. 11 Jan. 1650.
Haar jeugdvriendin was Margaretha van Godewijck (dl. VII, kol. 476), die in 1645
op haar verjaardag schreef: Geboorte-crans opgeoffert aen jonckvrouw Cornelia
van der Hoop, waarin zij uitbundig wordt geprezen als ‘Liefhebster van Gods woort,
Beminster van den vrede, Voortteelster van de deucht, opqueeckster van de zeden’.
Ook schijnt zij verzen geschreven te hebben, want, zegt Godewijck:‘Ick speur alreets
in u een strael van Sapphoo's licht’. ‘De versies, die ick las, van u onlanex
geschreven, beginnen alreets geur en soete smaeck te geven’. Ook haar schrijfkunst,
die haar onderwezen werd door Anthoine de Meurier ‘die dese jonghe Bloem oock
aerdigh leerde kennen in harc kintsche jeught den omtreck van de pennen, het
hellend' ltaljaens, het loopende courant, het recht opstaende schrift’, werd hoogelijk
door Godewijck geprezen en vergeleken bij de schoonschriften van Maria Stricks.
Ook schreef zij nog een vierregelig versje onder de afbeelding van haar vriendin,
‘een jonge maeght met wijsheyt seer versiert, van Pallas steets gekroont, van Themis
gelauriert’. Verzen noch beeltenis schijnen meer te bestaan.
Zie: Gedichten van M a r g . v. G o d e w i j c k in de Bibl. der Gem. Dordr. no. 3036
en 3036a.
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van Dalen

[Hoorenbeegk, Petrus]
HOORENBEEGK (Petrus), kartuizer. geb. bij Dendermonde, overl. te Keulen 23
Nov. 1581. In 1565 trad hij in het kartuizerklooster te Leuven, waar hij het volgende
jaar als monnik is geprofest. In 1576 werd hij procurator van dit huis. Toen 23 Nov.
1581 Arnoldus Bemmelius (zie art.), rector
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van de chartreuse op den Zonneberg bij Kampen, was overleden, benoemde men
hem tot diens opvolger. Het was een hopelooze taak, die hem werd opgelegd. In
1580 was dit klooster door de Geuzen geheel verwoest, terwijl het convent was
uitgeweken en op verschillende plaatsen gastvrijheid genoot. Waarschijnlijk is hij
dan ook niet meer in Kampen geweest. Hij overleed reeds enkele maanden nadat
het generaal kapittel der Grande Chartreuse hem met het bestuur van den Zonneberg
had belast bij de kartuizers te Keulen. Hij was de laatste bestuurder van dat klooster,
daar dit nooit meer is hersteld. Na hem zijn de kartuizers van 's Hertogenbosch als
administrators van den Zonneberg opgetreden.
Zie: Cartae Capituli generalis ordinis Cartusiensis (ms. Certosa del Galuzzo,
Florence).
Scholtens

[Hoorn, Petrus)]
HOORN (Petrus) of H o r n , zoon van D i r k S n i j d e r , geb. te Hem bij Hoorn in
14.4, gest. te Deventer 19 Nov. 1479. Hij ging te Hoorn school en werd daarna door
zijn vrome ouders naar Deventer gezonden om zijn godsdienstige opvoeding te
voltooien. Hij werd reeds op zijn achttiende jaar in het Heer-Florishuis aldaar
opgenomen onder den rector Godfried van Meurs. Hij was een der meest geachte
devoten in zijn kring en stond te boek als een nederig en vroom broeder, die aan
zijn medebroederen een stichtelijk voorbeeld gaf in handel en wandel. Hij was
bovendien een man van kennis en geleerdheid, zoodat hij dan ook de bibliothecaris
van het huis werd. De bibliotheek vermeerderde hij met tal van afschriften van zijn
hand. Hij vervolgde daarom ook het Scriptum van R u d o l f D i e r v a n M u i d e n ,
waarin deze de geschiedenis van het Deventer fraterhuis van de stichting af tot
1450 had beschreven, den dood van den genoemden rector Godfried; hij zette dit
verhaal voort tot 1472, den dood van broeder Lambert van Huy. Bovendien heeft
hij een Vita magistri Gerardi Magni opgesteld, dat echter goeddeels ontleend is aan
het gelijknamige werk van Thomas a Kempis. Het leven van Petrus Hoorn zelf werd
beschreven door broeder A l b e r t L u b e c k , dat gedrukt is bij Dumbar, Analecta
I, 148 vlg.
Zie: M o l l , D e l p r a t , A c q u o y , B r i n k e r i n k , Kuhler, en de verdere literatuur
over de moderne devotie; verder D u m b a r , Analecta I, 114 vlg.; Ned. Archief voor
Kerkgeschiedenis, N.S. VI, 25 vlg.; M u l l e r , Lijst van Noord-Ned. kronijken, 95.
Brugmans

[Hoorn, Hendrik Johannes van]
HOORN (Hendrik Johannes v a n ), geb. te Utrecht 17 Febr. 1799, overl. te Amersfoort
15 Oct. 1872. Hij studeerde te Utrecht in de godgeleerdheid en werd predikant te
Sprang 10 Febr. 1822, te Maasland 4 Sept. 1825, te Voorburg 24 Sept. 1826, te
Amersfoort 2 Mei 1830; emeritus 1 Nov. 1867. Hij was gehuwd met 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 , een zoon uit dit huwelijk was Petr. Mar. Keller
v. H. (dl. III, kol. 612), een jongere zoon H.J.E. v. H. volgt hier. Hij schreef: Kerkelijke
reden ter gedachtenis van W.W. van Beuzekom (dl. VII, kol. 126) (Amersf. 1839);
Kerkelijke rede bij hel eerste openbare gebruik van een nieuw orgel.... (Amersf.
1846), en een bijdrage in Jaarboek voor wetensch. theologie VI, 633-661.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. van Prot. Godgel. in Ned. IV,
272; Alphabetische naamlijst van boeken enz. (1833-1849), 309; Kerkelijk Handboek
(1907) Bijl. 134, 163, (1910) Bijl. 151.
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Knipscheer

[Hoorn, Hendrikus Joannes Ernst van]
HOORN (Hendrikus Joannes Ernst v a n ), geb. te Amersfoort 27 Febr. 1832, overl.
te 's Gravenhage 13 Febr. 1886. Hendrik Johannes van Hoorn (zie boven) was zijn
vader. Hij studeerde te Utrecht, te Leiden en wederom te Utrecht in de godgeleerd-
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heid en promoveerde tot doctor op: Disquisitio historico-exegetica exponens Roélli
litem de acterna generatlione Filii Dei a Patre (Traj. ad. Rhen. 1856). Hij werd
predikant te Bergum 9 Nov. 1856, te Hoorn 8 Juli 1860; emeritus 1 Aug. 1882. Hij
was gehuwd met E l i s a b e t h A g n e s J o h a n n a S i n g e l s . Behalve eenige
andere werken en opstellen schreef hij een artikel over het nederlandsch
Ultramontanisme in Stemmen over staatk. en maatsch. vraagstukken (1877), blz.
1-68.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. van Prot. Godgel. in Ned. IV,
273 v.; Brinkman's Catalogus van boeken enz. (1850-1882), 553, (1882-1891), 252;
Kemkelijk Handbock (1908) Bijl. 123, (1911) Bijl. 142; W.B.S. B o e l e s , Friesl.
Hoogeschool II (Leeuw. 1879), 309-318.
Knipscheer

[Hoorn, Simon Albertus van den]
HOORN (Simon Albertus v a n d e n ), geb. te Bodegraven 12 Aug. 1851, overl. te
Tiel 30 Sept. 1890. Hij studeerde aan de theologische school te Kampen en werd
christel. geref. predikant te Sassenheim 24 Nov. 1872, te Breukelen 20 Dec. 1874,
te Tiel 16 Dec. 1877. Hij is 31 Oct. 1872 gehuwd met H e n r i c a G e r a r d a A n n a
W e s t e r h u i s , te Kampen. Met J.H. Donner (dl. I, kol. 738) gaf hij uit: Acta of
handelingen der Nationale Synode.... te Dordrecht ten jare 1618 en 1619... (Leid.
1883-1886). Van zijn verdere, meest stichtelijke geschriften, noemen wij nog: P ins
Maurits als beschermer der verdrukte Gereformeerden (Rott. 1884); Reisindrukken,
of over Domburg, Wiesbaden naar Dusseldorf (Breukelen 1887); Het jaar 1672,
gedenkwaardig voor vorst en volk, voor kerk en staat (Goes 1888).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. van Prot. Godgel. in Ned. IV,
275 v.; Brinkman's Catalogus van boeken enz. (1850-1882), 9, 553.
Knipscheer

[Hoorn, Jacob van der of van den]
HOORN (Jacob v a n d e r [of v a n d e n ], geb. te Bleiswijk 26 Dec. 1823, overl.
te Utrecht 5 Apr. 1889, godsdienstonderwijzer te Ridderkerk, Hattem en 1869-1878
directeur van de stichting Hoenderloo. Van hem verschenen cenige stichtelijke
werken.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. van Prot. Godgel. in Ned. IV,
274 v.; Brinkman's Catalogus tan boeken enz. (1850-1882), 553.
Knipscheer

[Hoornbeeck, Johannes]
HOORNBEE(C)K (Johannes) of H o r e n b e e k , geb. te Haarlem 4 Nov. 1617, overl.
te Leiden 1 Sept. 1666. Hij studeerde in de godgeleerdheid te Leiden, te Utrecht en
wederom te Leiden en werd predikant te Mülheim (bij Keulen) 1 Maart 1639. Hier
moest hij in het najaar van 1643 zijn bediening opgeven en vertrok naar Haarlem.
Hij werd doctor te Utrecht 2 Dec. 1643 en, na het beroep te Maastricht te hebben
aangenomen, nog vόόrdat hij aldaar bevestigd kon worden, in Juli 1644 hoogleeraar
te Utrecht. Zijn inaugureele rede verscheen als: Oratio inauguralis de studio S.
theologiae... VI idus Julii (Ultraj. 1644). In het volgend jaar werd hij ook predikant
te Utrecht. Op 9 Juni 1654 aan vaardde hij het professoraat te Leiden met: Oratio
inauguralis de scholis theologicis... (Lugd. Bat. 1654). Een van zijn voornaamste
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werken is: Summa controversiarum religionis cum infidelibus haereticis et
schismaticis.... (Traj. 1653; sec. ed. ibid 1658), Met Gisbertus Voetius (dl. VII, kol.
1279-1282) schreef hij tegen de Remonstranten in opdracht van den utrechtschen
kerkeraad. Voorts bestreed hij Coccejus en de Doopsgezinden; ook trad hij op in
den Sabbatstrijd en tegen de cartesiaansche wijsbegeerte, waarin hij de tegenstander
werd van zijn collega Abr. Heydanus (dl. VII, kol. 587; over deze polemiek vgl. dat
artikel). De titels van zijn talrijke geschriften vindt men bij de B i e e n L o o s j e s
volledig opgesomd.
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Hij was gehuwd met A n n a B e r n a r d uit Amsterdam (ondertrouwd ald. 20 Apr.
1650).
Zijn portret is gegraveerd o.a. door A. Santvoort. J. Suyderhoef, J. Brouwer en
A. Heins.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. van Prot. Godgel. in Ned. IV,
277-286; A.C. D u k e r , Gisb. Voetius II (Leid. 1910), 213 v., 319, III (Leid. 1915),
5 v., 115, 119, 146, 150.
Knipscheer

[Hooydonk, Joannes van]
HOOYDONK (Joannes v a n ), geb. 2 Aug. 1782 te Ulvenhout, overl. 25 April 1868
te Hoeven, deed zijn latijnsche studiën te Oosterhout, de theologische op het
seminarie Ypelaar, priester gewijd 15 Dec. 1808 te Amsterdam. Een jaar daarna
werd hij benoemd tot hoogleeraar in de godgeleerdheid in het seminarie Ypelaar;
na den dood van Adrianus Oomen en na de verplaatsing naar Hoeven werd hij
president van dit groot-seminarie. In dit verantwoordelijke ambt blonken vooral zijn
geleerdheid, groote menschenkennis en veelzijdige bekwaamheid uit.
Hij was een ijverig raadsman van den vicaris van Dongen, die hem dan ook tot
zijn opvolger aanwees. Bij breve van 7 Jan. 1827 werd hij door Leo XII aangesteld
tot apostolisch administrator van het vicariaat Breda. In 1841 werd hem tevens de
zorg opgedragen over het zeeuwsch gedeelte van het bisdom Gent. Paus Gregorius
XVI verhief hem 14 Jan. 1842 tot bisschop van Dardanië i.p.i. baron van
Wijckerslooth, bisschop van Curium i.p.i., gaf hem de bisschoppelijke consecratie
te Hoeven, daarbij geassisteerd door mgr. Henricus den Dubbelden en mgr. Joannes
Zwijsen. Bij het herstel der hiërarchie werd hij 4 Mrt. 1853 tot eersten bisschop van
het nieuw opgerichte bisdom Breda benoemd.
Meer dan 60 jaren heeft hij onverdroten gearbeid als professor, president van het
seminarie en 40 jaren lang als opperherder van het bisdom. Hij was o.a. ook de
oprichter van het seminarie te Oudenbosch en bevorderde overal het onderwijs
door het oprichten van scholen.
Zijn groote verdiensten werden door Rome erkend door zijn benoeming tot
huisprelaat van Z.H., assistent-bisschop bij den pauselijken troon en tot romeinsch
graaf.
Toen zijn krachten afnamen, benoemde Rome tot apostolisch administrator mgr.
Joannes van Genk, die tot den dood van mgr. van Hooydonk het bisdom bestuurde
en hem daarna opvolgde.
Zijn portret is gelithografeerd door H.J. Backer.
Zie: K r u g e r , Gesch. v.h. bisdom Breda, 435.
Kleijntjens

[Hooyer, Jan Hendrik]
HOOYER (Jan Hendrik), geb. 27 Maart 1844 te Zalt-Bommel, overleden 30
September 1892 te Arnhem, zoon van Cornelis Hooyer, predikant (dl. V, kol. 243)
en J o h a n n a M a r g a r e t h a B r u i n s .
Hooyer werd in 1863 ingeschreven als student in de theologie aan de universiteit
te Leiden. Na zijn studie volbracht te hebben, deed hij den 26en Februari 1871 als
predikant zijn intrede bij de Ned. Herv. Gemeente te Schellinkhout. Den 20en Juni
1873 verbond hij zich aan de Waalsche Gemeente te Dordrecht, na een half jaar
te Parijs te hebben doorgebracht om zich volkomen met de taal vertrouwd te maken.
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Van Dordrecht vertrok hij in Juni 1877 naar Arnhem. Daar een door hem bij den
kerkeraad ingediend voorstel om bij afwisselmg in het Fransch en het Hollandsch
te preeken, niet aangenomen werd, legde hij in Maart 1880 zijn ambt neder. Na
dien trad hij geregeld voor de Remonstrantsche gemeente op, zonder zich bij die
Gemeente aan te sluiten.
Van 1876-1892 maakte Hooyer deel uit van de Gids-redactie. Hij was in 1871
gehuwd met Adriana v a n R o s s e m , die in 1876 overleed. In 1878

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 8

845
trouwde hij met J e a n n e M a r i e L o u i s e H e n r i e t t e S t o l t e .
Van Hooyer verschenen vele studiën en schetsen in De Gids. Een volledige
bibliographie hiervan komt voor bij d e B i e e n L o o s j e s , Biographisch Woordenb.
van Prot. Godgel. De schetsen zijn meest herdrukt in de bundels: Mijnheer Daniel
en andere verhalen (Haarlem 1884, 2e goedk. dr. 1894); Schetsen en verhalen
(Haarlem 1889); Laatste bundel, met portr. (Haarlem 1893).
Zijn portret in Eigen Haard 1892; Leeskabinet 1892; Nederlandsche Almanak
1893.
Zie: H.P.G. Q u a c k , J.H. Hooyer in Eigen Haard 1892, 681: G. K e l l e r , J.H.
Hooyer in Leeskabinet 1892, IV, 81; J.N. v a n H a l l , J.H. Hooyer in De Gids 1892,
IV, 199.
Hoogeveen

[Hoppe, Coenraad]
HOPPE (Coenraad), geb. te Amsterdam 30 Aug. 1621, overl. aldaar 29 Oct. 1670.
Zijn ouders waren K o e n r a a d H o p p e en C a t h a r i n a W i j d e m a n s en
woonden te 's Gravenhage. Hij studeerde twee jaar te Leiden en werd verder opgeleid
door Ds. H. Glaserus (dit dl., kol. 608) en Chr. Mat thacus (art. in dit dl.), luthersche
predikanten te 's Gravenhage. Toen de laatstgenoemde zich te Utrecht had
gevestigd, bleef hij zijn leeraar. Hierna studeerde hij te Helmstadt. Hij werd luthersch
predikant te Enkhuizen 2 Oct. 1647, te Haarlem 1 Jan. 1656, te Amsterdam 2 Juni
1660; afscheid 19 Oct. 1670. Hij was 13 Nov. 1647 te 's Gravenhage gehuwd met
C h r i s t i n a M a t t h i j s z B i s s c h o p s , geb. te Delft; zij stierf 30 Oct. 1670 en
zij werden op denzelfden dag begraven in de Oude luthersche kerk te Amsterdam.
R. Ligarius (zie art. in dit dl.) hield een lijkrede op hem, die in druk verscheen.
Hij schreef: Korte afhandeling van de Praedestinatie (voor het eerst gedrukt in
1655, voor de vierde maal in 1710); De waerachtige luthersche leere, of grondige
ende genoegsame onderrechtinge van het sacrament des Avondmaals (Amst. 1667;
2e dr. 1721); Van de Sacramenten ende in het bysonder van de Heylige Doop (Amst.
1669).
Twee portretten zijn van hem bekend op 48-jarigen lee tijd (1 69), een door en
riaar J. Veenhuysen met verzen van F. v. Zeesen, en een in zwarte kunst door W.
Vaillant.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. van Prot. Godgel. in Ned. IV,
298-300; Bibliothera theol. et philos. (Lugd. Bat., Burgersdijk en Niermans 1900),
780, no. 439.
Knipscheer

[Horbag, Mr. Diderik van]
HORBAG (Mr. Diderik v a n ), geb. te Katwijk (gedoopt 23 Juli 1752), overl. te
Schoonhoven 7 Dec. 1825, was de zoon vai D i r k v a n H o r b a g en A n n a
B o v i e . Hij studeerde aan de hoogeschool te Leiden, waar hij 15 Sept. 1768 werd
ingeschreven, en promoveerde aldaar in de rechien. Hij werd vrij spoedig lid der
vroedchap in zijn geboorteplaats en behoorde tot de patriotsche partij. Hij werd 30
Mrt. 1787 benoemd in een commissie uit de geheele provincie Holland met de
bedoeling om aan het volk meer invloed op de regeering te verschaffen. In het laatst
van hetzelfde jaar werd hij, nadat de pruisische bajonetten aan de Oranjepartij de
zege verschaft hadden, als lid der vroedschap afgezet.
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Hij ging toen voor zijn zaken, handel in hoephout enz., dien hij bij zijn advocatuur
uitoefende, te Gelkenes, gemeente Groot-Ammers, wonen. Op 27 Jan. 1796, nog
aldaar wonende, werd hij in de districten Schoonhoven en Sliedrecht tot lid der
Nationale vergadering gekozen; door loting werd hij voor het eerstgenoemde
aangewezen, en 15 Maart d.a.v. werd hij door zijn medeleden tot lid der commissie
tot het ontwerpen eener constitutie gekozen. Hij was gematigd
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unitaris, en werd langzamerhand steeds gematigder, hetgeen aanleiding gaf, dat
hij een der 22 leden van de vergadering was, die 22 Jan. 1798 gevangen genomen
en tot 3 Febr. op de Voorpoort, daarna op het Huis ten Bosch, in bewaring gehouden
werden. Eerst 14 Juli werd hij met de meeste anderen vrijgelaten.
In Mrt. 1797 werd door Horbag voorgesteld, de tienden afkoophaar te stellen. Dit
werd commissoriaal gemaakt bij hem, de Rhoer en Queysen, die 27 Mei adviseerden.
Met eenige wijziging werd daartoe toen besloten. De reactionnaire wind, die in 1815
woei, heeft tot weder-invoering geleid en eerst aan onzen tijd was de
afkoopbaarstelling van dezen voor den landbouw zoo drukkenden last voorbehouden.
Op 15 Juli 1798 werd hij in het district Schoonhoven gekozen tot lid van het
Vertegenwoordigend lichaam, maar daar hij niet op het register van kiezers
geteekend had, was deze verkiezing nietig.
Na den staatsgreep van 19 Sept. 1801 werd hij door het Staatsbewind op 4 Juni
1802 benoemd tot lid van het bestuur van het departement Holland. Daar er een
afzonderlijk gedeputeerd bestuur was, dat de dagelijksche leiding had, was dit ambt
van weinig beteekenis.
In Oct. 1803 werd van Horbag benoemd tot lid van de commissie van
superintendentie over de rivieren der Bataafsche republiek.
Door den raadpensionaris Schimmelpenninck, die gaarne degenen, die hij uit de
eerste Nationale vergadering als bekwaam kende, in belangrijke betrekkingen
plaatste, werd hij benoemd tot een der 10 leden, waaruit het bestuur van het
departement Holland bestond. Dit had het geheele beheer, behalve dat der Financiën,
waarvoor afzonderlijke raden werden ingesteld.
Koning Lodewijk benoemde hem 8 Mei 1807 tot assessor in het departement
Amstelland, ongeveer bestaande uit de tegenwoordige provincie Noord-Holland.
Daarvoor ging hij te Haarlem wonen.
Toen hij na onze inlijving bij Frankrijk op 1 Jan. 1811 tot lid van den conseil-généal
van het departement Zuiderzee, tot hetwelk Utrecht en ook Schoonhoven behoorden,
benoemd was, zette hij zich in de laatstgenoemde stad neder. Hij is daar blijven
wonen tot zijn overlijden.
Na onze bevrijding werd hij 31 Dec. 1813 door den Souvereinen Vorst benoemd
tot raad bij het generaal commissariaat van het departement Zuiderzee en eindelijk,
na de invoering der grondwet van 1814, bij souverein besluit van 29 Aug. van dat
jaar tot lid der Provinciale Staten van Holland, waartoe Schoonhoven nu weder
behoorde, voor die stad benoemd, en bij dat van 21 Sept. d.a.v. tot lid van
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. Hij nam beide waardigheden waar tot zijn
overlijden.
Ramaer

[Horion, Jan baron van]
HORION (Jan baron v a n ), geb. te Heel (bij Roermond) in 1575, overl. te Keulen
21 Aug. 1641, zoon van W i l l e m baron van Horion, heer van Heel, en van O d i l i a
v a n B r e i j l l , vrouwe van Nederweert, trad in 1591 in de sociëteit van Jezus, deed
zijn theologische studiën te Rome en doceerde vervolgens de dichtkunst, de
rhetorica, de wijsbegeerte en de verschillende vakken der theologie te Mainz en
Paderborn. Jan Godfried, prins-bisschop van Bamberg, door keizer Mathias als
gevolmachtigde minister naar Rome gezonden, koos Jan van Horion als zijn reisgezel
en raadgever. Eenige jaren later werd hij op aanraden van Frans Willem, hertog
van Beieren tot kanselier benoemd aan de hoogeschool van Paderborn. Zijn laatste
jaren bracht hij door in het college der sociëteit te Roermond. De letterkunde dankt
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aan hem de ontdekking van het XXXIIIe boek van Titus Livius, hetwelk hij in de
bibliotheek der domkerk te Bamberg in een handschrift terug vond, met noten verrijkte
en in 1607 voor de eerste maal te Paderborn uitgaf, onder den titel van Titi Livii
Pativini Historiarum librum XXXIII in bibliotheca Ecclesiae Cathedratis Bambergae
M.S. primum repertum, accurate cum castigationibus et notis editun nomine Gymnasii
Paderbornensis humaniorum litterarum ad Theodorum Episcopum Academiae
fundatorem (Paderbornae 1607). Verder vertaalde hij uit het italiaansch Vita B.
Aloysii Gonzagae Societatis Jesu (Keulen 1608) en uit het Spaansch: Commentarium
Prudentii Sandovalii de sanctis Leandro, Isidoro, Florentio, afgedrukt door
C h r i s t o f f e l B r o w e r in zijn werk Sidera. Ook schreef hij nog Panegyricus de
natali Academiae Paderbornensis ejus fundatori oblatus (Paderborn 1616;
o

Amsterdam 1672, 4 ).
Zie: Publ. de la soc. hist. et arch. dans le duché de Limbourg (1867), 322, 324-325.
Verzijl

[Horion, Maximiliaan Hendrik Jan Hyacinth graaf van]
HORION (Maximiliaan Hendrik Jan Hyacinth graaf van), heer van Colonster, Angleur,
Abée, Sory, Saint-Fontaine, Heel Ghoor, Panheel enz., geb. te Heel bij Roermond
14 April 1694, overl. te Luik 24 Mei 1759, zoon van G e r a r d A s s u ë r u s , baron
van Horion, Heer van Colonster enz. hoogschout van Luik en van J u s t i n a
H e l e n a barones v a n B e n t i n c k t o t L i m b r i c h t ; hij werd 10 Dec. 1710
kanunnik der domkerk te Luik en 31 Oct. 1725 aartsdiaken van Kempenland, ook
was hij commandataire abt van O.L. Vrouw te Mouzon, proost der kapittels van
Maeseyck en Hilvarenbeeck, raadsheer van keizer Karel VII en lid der luiksche
staten. In 1744 werd hij eerste minister en hofmeester van den prinsbisschop van
Luik, Jan Theodoor van Beieren, ook was hij diens gezant naar de hoven van Parijs
en Berlijn in 1740 en 1748.
Zie: J o s . H a b e t s , Het vrijdorp Neeritter enz. 121, ook afgedrukt in Publ. de la
Soc. hist. et arch. dans le duché de Limbourg (1867), 333-334; d e T h e u x , Le
chapitre de St. Lambert à Liege IV, 12; J o s . H a b e t s , Geschiedenis van het
bisdom Roeirmond I, 275-276; v a n O p h o v e n , Continuation du recueil héraldique
des Bourgmestres de Liège, 24.
Verzijl

[Hornhovius, Anthonius]
HORNHOVIUS (Anthonius) of H o r n h o v e n , H o o r ( e ) n h o v e n , geb. te Utrecht
omstr. 1593, overl. in 1643. Hij studeerde te Leiden in de godgeleerdheid en werd
predikant te Werkhoven waarschijnlijk in 1618 (R e i t s m a e n v a n V e e n , Acta
VI, 361). Om zijn remonstrantsche gevoelens is hij 19 Aug. 1619 afgezet ‘ter tijt toe
dat hij door beter onderrichting ende bedenckinge hemselven met de Gereformeerde
kercke sal conformeren’. Om ‘de goede getuygenisse van syn persoen’ hebben de
Staten-Generaal hem ‘een vierendeel jaers tractaments boven het vierendeel jaers
daer hij ingetreden is vergunt’. In Sept. 1620 blijkt dat ‘hem tot noch toe sijn
onderhoudt gevolght is’. Met vijf utrechtsche predikanten teekende hij de ‘akte van
stilstand’ (J. T i d e m a n , Stichting Renm. Broed. I, 274). Nog eens kreeg hij zestig
gulden op 18 Juli 1621 en voor het laatst op 21 Jan. 1623 ‘gratieuselijck’ honderd
gulden. In 1622 heeft hij nog gehoopt op een nieuwe nationale synode, die immers
om de drie jaar zou vergaderen. Merkwaardig is ook dat hij zich bereid verklaarde
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de besluiten van de dordtsche synode te onderteekenen, maar zonder het formulier
van onderteekening. Op 24 April 1623 heeft hij, evenals de drie nijmeegsche
predikanten (vgl. dl. II, kol. 828) met twee anderen de canones onderteekend. Na
een examen in de classis Amers-
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foort is hij weer beroepbaar gesteld 11 Nov. 1624 en predikant geworden te Eemnes.
Hij schreef: Remonstrantie aen Frederick Henrick.... ende de Staten der prov. v.
Utrecht, waarbij vrede, rust en eendracht werden aangeprezen en de middelen
voorgheslaghen omme deselve in dese tijt ende ghelegentheyt.... te bekomen ende
te behouden (Leyd. 1626). Hierop verscheen: Oordeel der E.E. professoren tot
Leyden van zeker boexken dat Anth. Hornhovius heeft doen drucken...., waer inne
de professoren pertinentelick aenwijsen, hoe dwaes en schadelijck zijn de middelen
of wegen tot vrede.... uit het Latijn (Amst. 1626). De leidsche professoren waren
toen Johannes Polyander, Andreas Rivetus (dl. VII, kol. 1051 v.), Anthonius Walaeus
(dl. II, kol. 1513) en Anthonius Thysius (dl. V, kol. 923 v.). Hornhovius werd hierna
zeer bedreigd door de utrechtsche synode, maar bleef in zijn ambt; hoewel zijn
voorstel tot vrede een bevel aan de predikanten ten gevolge had dat zij moesten
afzien ook van de geringste poging tot accommodatie met de Remonstranten.
In 1629 deed hij dienst als veldprediker in het leger voor's Hertogenbosch. In
1641 vroeg hij ontslag als predikant te Eemnes. Niettegenstaande hem vele
moeilijkheden in den weg werden gelegd, en hij ook met grove beschuldigingen van
vele zijden is overladen, werd hij toch door de bewindhebbers van de Oost-Indische
Compagnie aangenomen als predikant voor de gemeente Pinto Gale (Point de Gale)
op Ceylon. Reeds was hij te Batavia, maar op de reis van daar naar Ceylon is hij
‘in Malacca’ overleden. Zijn nagelaten ‘dochterkens’ konden naar het vaderland
terugkeeren.
Een van de heftigste beschuldigingen tegen hem was dat hij over Joh. 3:16 had
gepreekt, alsof hij ‘een formeel Remonstrant ware geweest, het woordt “weereldt”
uytstreckende tot allen ende en yeder mensche’.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. van Prot. Godgel. in Ned. IV,
301-304; W. M e i n d e r s m a , De Geref. Gemeente te 's Hertogenbosch, 1629-1635
(Zaltbommel 1909), 18; J.R. C a l l e n b a c h , Justus Heurnius (Nijkerk 1897),
247-249; A.C. D u k e r , Gisbertus Voetius I (Leid. 1897), 312; J. T i d e m a n , De
Remonstr. broederschap, Biogr. naamlijst (Amst. 1905), 305; L. K n a p p e r t , Gesch.
der Ned. Herv. Kerk I (Amst. 1911), 214; Bibliotheca Theol. et philos. (Lugd. Bat.,
Burgersdijk en Niermans 1900), 283; Kerkelijk Handboek (1910) Bijl. 155, 170.
Knipscheer

[Hornius, Georgius]
HORNIUS (Georgius) of H o r n , H o r n e , geb. te Kemrath in 1620, overl. te Leiden
10 Nov. 1670. Reeds vroeg was hij zwervende in Duitschland en Engeland en
beschreef hij o.a. de kerkelijke toestanden in Engeland. Hij studeerde te Groningen
(1638) en te Leiden (1644). Reeds in 1647 kwam hij tegelijk met J.F. Gronovius (dl.
I, kol. 989-992) voor een professoraat in de letterkunde te Leiden in aanmerking. In
1649 promoveerde hij in de godgeleerdheid te Leiden. Eerst was hij hoogleeraar in
de geschiedenis en aardrijkskunde te Harderwijk, op 8 Nov. 1653 werd hij
buitengewoon hoogleeraar in de geschiedenis te Leiden, op 5 Maart 1654 gewoon
hoogleeraar. Hij bedankte voor een benoeming aan de op te richten academie te
Nijmegen. Zoowel financieel als ten gevolge van een geesteskrankheid heeft hij
veel geleden. Juist zou hij een benoeming als hoogleeraar te Heidelberg aanvaarden
toen hij overleed. Men verhaalt dat het stoken van likeuren voor hem een bron van
inkomsten was, en dat hij deze kunst ook aan Caspar Coolhaas (dl. I, kol. 632-636)
zou geleerd hebben. Verbijsterend is het aantal
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van zijn omvangrijke werken, ook op het gebied van de kerkgeschiedenis. Het
oordeel daarover is zeer verschillend. Zijn De ecclesiae Anglicanae statu hodierno
schreef hij met omzetting van letters onder den naam H o n o r i u s R e g g i u s . Zijn
Historia ecclesiastica et politica (1665) werd vertaald als Kerkelijke en Wereldlijke
historie tot 1666 en voortgezet tot 1684 door B. Bekker (dl. I, kol. 277-279) en tot
1696 door M. Leydekker (dl. IV, kol. 910-913). Hij verdeelde voor het eerst de
kerkgeschiedenis in tijdvakken. In zijn De vera aetate mundi en de vervolgen daarop
bestrijdt hij Isaac Vossius (dl. I, kol. 1519-1525), die beweerd had dat de wereld
minstens 1440 jaar ouder was dan men gewoonlijk berekende. Zijn vrouw was een
dochter van Anthony Thysius (dl. V, kol. 923v.).
De volledige opgave van de titels zijner geschriften beslaat bij d e B i e e n
L o o s j e s meer dan twee bladzijden en behoeft niet herhaald te worden. Een portret
is niet van hem bekend.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. v. Prot. Godgel. in Ned. IV,
304-310; Catalogus bibl. Ver. Dpsgez. Gem. te Amsterdam (Amst. 1885) I, 230,
232; C. S e p p , Bibliotheek van Nederl. kerkgeschiedschrijvers (Leid. 1886), 28-31,
78; W.P.C. K n u t t e l , Ned. bibliographie van kerkgeschiedenis (Amst. 1889), 149
v.; Archief voor Nederl. Kerkgeschiedenis VI ('s Gravenh. 1897), 321-342: P. G o u d a
Q u i n t , Grondslagen voor de bibliographie van Gelderland, 66, 77; A.C. D u k e r ,
Gisberlus Voetius III (Leid. 1914), 25, aant. 1.
Knipscheer

[Horreus, Gerardus]
HORREUS (Gerardus), geb. te Workum 7 Aug. 1725, overl. te Kimswerd 7 Jan.
1797. Hij was de eenige zoon van Petrus Horreus (die volgt), studeerde te Franeker
en werd predikant te Kimswerd 16 Mei 1751; emeritus 1 Jan. 1794. Zijn vrouw was
(gehuwd 8 Juli 1753) K n i e r k e T a l m a , dochter van S j o e r d T a l m a , te
Harlingen. Hij schreef: Animadversiones sacrae profanae ad selecta Novi Teslamenti
scriptorumque exterorum Graecorum loca (Harl. 1749).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. v. Prot. Godgel. in Ned. IV, 311;
Kerkelijk Handboek (1911) Bijl. 162.
Knipscheer

[Horreus, Petrus]
HORREUS (Petrus), geb. te Vrouwenparochie 4 Juni 1695, overl. te Workum 16
Jan. 1772. Hij was de eenige zoon van G e r a r d u s H o r r e u s P z . (overl. April
1700 als predikant te Vrouwenparochic) en F e i k j e n D o e k c s S e n c d a . Hij
studeerde te Franeker en werd predikant te Wommels en Hidaard in Mei 1719, te
Workum 11 Mei 1721; emeritus in Augustus 1765. Zijn vrouw was B a r b a r a
S i c c a m a , dochter van A b e l D o u g l a s S i c c a m a , te Leeuwarden. Hij schreef
als student reeds: Aeschinis Socratici Dialogi III.... (Leov. 1718); daarna:
Observationes criticae... (Leov. et Harl. 1735) en Miscellaneorum criticorum libri
duo... (Leov. et Harl. 1738).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. v. Prol. Godgel. in Ned. IV, 310
v.; Kerkelijk Handboek (1911) Bijl. 192 v.
Knipscheer

[Horst, Daniel Hendrik]
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HORST (Daniel Hendrik), geb. te Burg op Texel 22 Dec. 1793, overl. te Utrecht 27
Maart 1863. Hij was een zoon van W i l l e m H o r s t , predikant, en G e e r t r u i d a
W i t s t e e n , studeerde te Utrecht en werd predikant te 't Waal en Honswijk 6 Oct.
1816, te Nieuw-Lekkerland 6 Juni 1819, te Gendringen 9 Nov. 1823, te
Hendrik-Ido-Ambacht 25 April 1830; emeritus 1 Oct. 1850. Zijn vrouw was
H a r m a n n a A l i d a R e n s s e n , dochter van M i c h i e l R e n s s e n , predikant
te Terborg. Van hem verscheen een leerrede, gehouden 26 Sept. 1847. Ook zagen
verscheidene lezingen voor nutsafdeelingen van hem het licht.
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Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenboek v. Prot. Godgel. in Ned. IV, 311
v.; Kerkelijk Handboek (1903) Bijl. 129, 156, (1907) Bijl. 123, 140, (1910) Bijl. 170;
Alphab. Naamlijst van boeken enz. (Amst. 1858), 310.
Knipscheer

[Horst, Dirk Gertrudus van der]
HORST (Dirk Gertrudus v a n d e r ), geb. te Leiden 10 Sept. 1813, overl. te
Amsterdam 23 Nov. 1864. Zijn ouders waren P.C. v a n d e r H o r s t en M.C.
K o n i n g . Hij studeerde te Leiden en Amsterdam en promoveerde op: Disputatio
de Hussi vita op 24 Juni 1837 te Leiden (Amst. 1837). Hij werd predikant te Kolhorn
18 April 1841 en te Nieuwendam 7 Jan. 1844; emeritus 1 Juli 1852. Hij was gehuwd
met C. P a l m b o o m .
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. v. Prot. Godgel. in Ned. IV, 315
v.; Kerkelijk Handboek (1908) Bijl. 126, 133; L. K n a p p e r t , Bibliogr. inleiding tot
de theologie (Leid. 1925), 64; C. S e p p , Bibliotheek v. nederl. kerkgeschiedschrijvers
(Leid. 1886), 167; W.P.C. K n u t t e l , Nederl. bibliographie van kerkgeschiedenis
(Amst. 1889), 150.
Knipscheer

[Horst, Gerard van der]
HORST (Gerard v a n d e r ) leefde en dichtte in de eerste helft der achttiende eeuw
te Zwolle. Hij gaf uit: Overijssels Oog, of Zwol verheerlijkt, en schetswijze beschout,
in zijn alouden en tegenwoordigen stand: beschreven in Nederduits heldendigt
o

(Zwolle 1720, 4 ).
Zie: N i j h o f f , Bibliographie van Nederlandsche plaatsbeschrijvingen, in voce.
Brugmans

[Horst, Hendrik van der]
HORST (Hendrik v a n d e r ), zoon van A l b e r t u s en van E l s j e H e u n e r , geb.
te Amsterdam, waarschijnlijk omstreeks 1670, overl. te Batavia Februari 1715. In
1689 voer hij als soldaat op het schip Schieland naar Indië. Na zijn ontslag uit den
militairen dienst in den rang van korporaal, werd hij tot assistent benoemd en als
zoodanig naar Tegal gezonden om daar het Javaansch, dat hij goed sprak, ook te
leeren lezen en schrijven. Die studie schijnt hij tot een goed eind gebracht te hebben,
in 1703 werd althans zijn naam genoemd als javaansch translateur. In 1704 van
boekhouder tot onderkoopman bevorderd, werd dat jaar van zijn diensten gebruik
gemaakt bij de verheffing van den kroonpretendent Poeger tot soesoehoenan van
Mataram als Pakoe Boeana I. Toen diens onverzoenlijke tegenstander, Soenan
Mas zich tegen dit keizerschap verklaarde, Semarang ging belegeren en hem bij
Tegal overviel, was het v.d. H., wien de Compagnie, die op dat oogenblik over weinig
troepen beschikken kon, opdroeg de hulp in te roepen van Tjakraningrat van
Madoera. Inmiddels opgeklommen tot koopman (1705), werd hem een dergelijke
zending naar Soemenap toevertrouwd; tegelijk werd hij ter beschikking gesteld van
den legeroverste de Wilde en naast den kapitein-luitenant de Bevere of van Beveren
en den kapitein W. Sergeant tot medelid van den krijgsraad benoemd. Aan de groote
achting, die Tjakraningrat voor v.d. H. koesterde, schrijft diens vriend Valentijn het
toe, dat de Compagnie in den veldtocht van 1706 diens steun ontving. Het schijnt
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dat Tj. van Madoera aan hem zijn benoeming tot ‘groot-gouverneur over de
noorderstranden’ te danken heeft gehad. Bij res. van 21 Apr. 1706 tot kapitein
benoemd, volbracht hij nu verschillende politieke zendingen en maakte den oorlog
in Oost-Java mee onder de bevelen van Govert Cnol, die den geduchten Soerapati
diens hoofdsterkte Bangil stormenderhand ontrukte (16 Oct. 1706), in welken
veldtocht hij als brigade-aanvoerder fungeerde. In Dec. van dat jaar trok hij met
Cnol naar Karta om met Poeger te beraadslagen. Toen het voor de Compagnie
geraden was tot herstel der rust den
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oostmadoereeschen Raden Soederma onschadelijk te maken, werd v.d. H. heimelijk
naar dat eiland gezonden met de opdracht dezen pretendent levend of dood in
handen te krijgen. Soederma, diens broer en diens zwager vielen kort daarna door
een inlandschen moordenaar. De Wilde en Cnol stelden de regeering hiervan in
kennis, met de verklaring, dat de kapitein v.d. H. ‘dat werk wel voor- en omsigtig
behandelt had’. Het heeft er allen schijn van, dat hij een minder fraaie rol daarbij
gespeeld heeft. Na den dood van de Wilde werd de naar Batavia teruggekeerde
v.d. H. met de waarneming van diens betrekking als veldoverste belast. Bij res. 10
Apr. 1708 werd hij provisioneel gezaghebber te Semarang; bij die van 5 Nov. 1709
gecommitteerde tot en over de zaken van den inlander. Tot dit ‘opsigt over de
inlanders onder d'ordre en 't bevel van den Hecre G.-G.’, was hij als oud-translateur
en gecommitteerde voor de suikercultuur wel eenigszins voorbereid. Een half jaar
later volgde bovendien zijn aanstelling tot landdrost, wat een zeer lucratief ambt
was; ook mocht hlij zijn bezoldiging van kapitein blijven trekken, ofschoon hij niet
meer tot de legerformatie behoorde. Als landdrost omvatte sedert 1651 zijn ressort
liet geheele koninkrijk Jacatra, met uitsluiting van de stad en de zuider voorstad,
die tot het rechtsgebied van den baljuw gerekend werden.
Aan een langdurige ziekte is hij bezweken. Den toenomaligen raad van Indië,
later G.-G. Hendricus Zwaardecroon (1718-1725) vermaakte hij een gedeelte van
het land, dat hij ten N. van de Mookervaart bezat. Van zijn groot vermogen, dat
tusschen 1706 en 1714 enorm schijnt toegenomen te zijn, wat wel uit zijn
landdrostschap zal zijn voortgesproten, erfden zijn vier zusters C a t h a r i n a ,
M a r i a , E v a en W i l l e m i n a te Amsterdam samen 20.000 Rds. Verschillende
andere personen werden in het geheel met 15.000 Rds. bedacht; de rest kwam aan
zijn universeelen erfgenaam, den luitenant H e n d r i k V u i j s t m a n , gehuwde met
zijn schoonzuster M a r i a J a c o b a S l i e r , Hij was geplaatst op den post te
Tandjoengpoera, waar hij tot 1716 gebleven is, toen besloten werd hem te vervangen
‘als ondienstig om syne geïnteresseedheid omtrent de Javanen’, anders gezegd,
om zijn knevelarijen. In 1719 is hij als kapitein op Java's N.O. kust overleden.
Door zijn kennis van de taal des lands in een voor de Compagnie zeer moeilijke
regeeringsperiode is hij een handig, verdienstelijk ambtenaar geweest. Van zijn
hand is waarschijnlijk de belangrijke verhandeling: Oorspronk van de eerste
heerschappije ofte de beginselen van de Javaanse regeringen (1710) in Rianglata
I, 1855, 262.
Hij was gehuwd met J o h a n n a M a r g a r e t h a S l i e r overl. 1706, dochter
van J a n J a c o b en van M a r i a H a m s t e d e . Uit de bepalingen van zijn
testament mag opgemaakt worden, dat hij geen kinderen naliet. Hij heeft nog een
broer J a c o b u s gehad, in 1708 te Semarang als luitenant gestorven.
Zie: d e H a a n , Priangan I-IV; V a l e n t i j n , IV; d e J o n g e , Opkomst VIII.
Bartelds

[Horst, Herman van der]
HORST (Herman v a n d e r ), geb. te Jutfaas 16 Aug. 1692, overl. te Schoonhoven
7 Sept. 1765. Hij was een zoon van H e n d r i c u s v a n d e r H o r s t , schepen
van ‘'t Nedereynt’ en diaken, en M e c h e l t v a n O o s t r u m . Hij studeerde te
Utrecht en werd 17 Dec. 1717 te Amsterdam bevestigd als predikant van de
hollandsche gemeente te Smyrna. Op 15 Jan. 1718 reisde hij van Texel af en bereikte
6 April zijn bestemming. Zijn belangwekkende reisverhalen berusten in de leidsche
bibliotheek (cat. codd.
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no. 238). Te Smyrna is hij bevestigd door zijn voorganger T h . v a n d e r V e c h t ,
die toen tevens zijn afscheid nam. Op 9 Maart 1727 vertrok hij naar Jutfaas, werd
daar bevestigd 20 Juli en op 16 Nov. 1727 te Schoonhoven, Een handschrift van
hem was in het bezit, van zijn kleinzoon Ds. H e r m a n v a n L i l (overl. te Maasdam
in 1855), zoon van v.d. H.'s dochter E r m i n g a r d (H e r m y n g a r d a ); het heeft
tot titel: Kerkelijke aanteekeningen rakende de Ned. Geref. Gemeente in Smyrna...
en is gedrukt in Archief voor kerkelijke geschiedenis. VII (Leid.1847), 168-176. V.
d. H. trouwde 26 Apr. 1722 te Smyrna met C l a r a C a t h a r i n a E c h b e r t s , geb.
te Smyrna. dochter van W i e r t E c h b e r t s en M a r i a F o r t n e r y . Hun zoon
H e n d r i k D a n i e l v a n d e r H o r s t was predikant te Maartensdijk en in
Oost-Indië, geb. te Smyrna in 1722, overl. vóór 1 Jan. 1758, op reis daarheen of te
Batavia. De eerste vrouw van Herman van der Horst overleed 12 Aug. 1733; hij
hertrouwde 30 Dec. 1733 te Schoonhoven met H e r m y n a G a r d a V o s , geb.
te Amsterdam.
Hijschreef o.a. een lijkrede op D a n i e l J a n d e H o c h e p i e d (overl. te Smyrna
10 Nov. 1723), die verscheen als: De Zaelige uitkomste... (Utr. 1724).
Er bestaat een geschilderd portret van hem in ambtsgewaad uit 1717, dal
beschreven is in De Nederl. Leeuw XLIII (1925), 63, 128.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. v. Prot. Godgel. in Ned. IV,
312-314; vgl. dl. IV, kol. 784 den gelijknamigen (1600-1675); Kerkelijk Handboek
(1907) Bijl. 157, (1910) Bijl. 157, 160; 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. Woordenb. v. Oost-Indische predikanten (Nijm. 1893), 198; L. K n a p p e r t ,
Bibliogr. inleiding tot de theologie (Leid. [1925]), 111; N o o r d b e e k e n M a u r i k ,
Naamrol der godgel. schrijvers (Amst. 1752), 521.
Knipscheer

[Horst, Nicolaas of Klaas van der]
HORST (Nicolaas of Klaas v a n d e r ), geb. te Amsterdam in 1731, overl. te Haarlem
1 Mei 1825. Nadat hij proponent was geworden in 1752, was hij doopsgezind
predikant te Goes tot 13 Maart 1757, daarna te Zwolle en sedert Oct. 1761 te
Haarlem van de vereen. Vlamingsche en Waterlandsche gemeente in de
Peuzelaarssteeg. Deze gemeente vereenigde zich met de andere doopsgezinde
gemeenten te Haarlem in 1784. Op 7 Nov. van dat jaar leidde hij de
gemeenschappelijke samenkomst met een leerrede die is uitgegeven. Hij preekte
er tot 1803.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. v. Prot. Godgel. in Ned. IV, 314
v.; Catalogus van de bibl. der Ver. Doopsgez. Gemeente te Amsterdam II (Amst.
1888), 277, 282, (uitg. Amst. 1919), 150.
Knipscheer

[Horstman, Nicolaas]
HORSTMAN (Nicolaas), geb. waarschijnlijk omstr. 1710. Dezen duitschen
geneesheer in dienst der W.I.C. werd in 1739 door het bestuur der kolonie Essequebo
een geheime zending opgedragen, die beoogde het instellen van een onderzoek
omtrent het land tusschen de hollandsche nederzettingen in Guyana en de
braziliaansche grens. Den 3en Nov. ving hij den tocht aan op de Essequebo,
vergezeld van twee ruim van munitie en wapens voorziene militairen, en van vier
bekwame creolen als gidsen en tolken bij ontmoetingen met Indianen. De toenmalige
commandeur Hermanus Gelskerken (1729-42) en de secretaris Laurens Storm van
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's Gravesande stelden zich veel van dezen exploratietocht voor. Echter hebben zij
den reiziger nooit teruggezien. In de eerste maanden drongen wel geruchten tot
hen door. Hij zou de vlag der Compagnie op het meer Parima hebben
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geplant; de posthouder Jacques Donacq, gevestigd in de bovenlanden der rivier,
kwam zelfs over om de regeering te verwittigen, dat hij van de inboorlingen vernomen
had, dat hij alle meegenomen waren verhandeld had en dat H.'s reisgenoot,
C h r i s t i a a n R u i j s c h (of Rijs) op weg was om nadere tijding te brengen. Daar
H. den uitdrukkelijken last had mee gekregen de handelsgoederen slechts tegen
edel metaal of edelgesteenten van de hand te doen, beloofde men zich in letterlijken
zin gouden bergen van deze reis. Doch bitter was de teleurstelling, toen in Nov.
1741 de vier creolen terugkeerden met het bericht dat Horstman verraad had
gepleegd en naar de Portugeezen was overgeloopen. Het is moeilijk uit te maken
wat hem daartoe kan bewogen hebben. Mogelijk is hij de reis moe geworden, of
hebben de Portugeezen hem om politieke of commercieele redenen belet verder
te trekken. In elk geval trof de geleerde fransche reiziger Charles-Marie de la
Condamine (1701-74), die zich door zijn graadmetingen onder den evenaar heeft
bekend gemaakt, hem aan in de bescherming van de Portugeezen. De Franschman,
die zich juist een weg gebaand had van Quito langs de zijrivier de Rio Negro, was
op weg naar het door H. bereisde gebied. Deze gaf hem een copie van de door
hem vervaardigde kaart van het land tusschen de Roepoepoeni en de Rio Branco.
Op deze wijze is de streek tusschen de Amazone en de Essequebo in vrij
nauwkeurigen vorm in het midden der achttiende eeuw voor het eerst bekend
geworden. De beroemde fransche kaartenmaker Jean-Baptiste d'Anville (16971782) heeft er van gebruik gemaakt voor zijn groote kaart van Zuid-Amerika (1748).
Moge de tocht door Horstman's lotgevallen voor den in 1742 tot directeur-generaal
opgeklommen secretaris Laurens Storm van 's Gravesande (zie art.), van wiens
initiatief hij wel zal zijn uitgegaan, een diepgevoelde teleurstelling geweest zijn, onze
kennis dezer tot nu toe onbekende gebieden is er mee gebaat geworden. Ook is
H.'s fragmentarisch dagboek, dat hij den franschen reiziger heeft meegegeven, na
anderhalve eeuw nog van groot nut geweest bij de arbitraire beslechting van het
grensverschil tusschen Britsch-Guyana en Venezuela. De ontnuchterde Storm
schreef den 8sten Febr. 1742 aan de Kamer van Zeeland: ‘dit onverwagt gedrag
van den meergenoemde Nie. Horstman, dat een Protestant was, en een groot
liefhebber van diergelijke ondernemingen toonde te zijn, en daar hij ook alle de
uijterlijke teijkens van een eerlijk man hadde, heeft mij ten hoogsten verwondert’.
Ook drong hij er op aan dat de Kamer van den gezant van Portugal in den Haag
zijn uitlevering zou eischen. Begrijpelijkerwijs is hieraan nooit gevolg gegeven.
Zie: Venezuela Arbitration. British Case Appendix II, 30, 31; d e V i l l i e r s , St.
v. 's Grav. Zijn werk en zijn leven uit zijn brieven opgebouwd ('s Gravenh. 1920)
met een kaart van H.'s route; H a r r i s a n d d e V i l l i e r s . St. v. 's Grav. The rise
of Br. Guiana, uitgave der Hakluyt Society, waarin H.'s eigen reisbericht is
opgenomen (London 1911).
Bartelds

[Hortensius, Hieronimus of Jeronijmus]
HORTENSIUS (Hieronimus of Jeronijmus), geb. te Utrecht 1540 of 1541, overl. in
of na 1600 te Wassenaar. Hij was een der beide (onechte) zonen van Lambertus
Hortensius (dl. I, kol. 1158 v.). Zeer waarschijnlijk is hij degene, die als predikant te
Wieringen (1574) en daarna te Warmenhuizen (1575) ‘Hieronimus’ genoemd wordt.
Maar dan is hij daar niet in 1580 gestorven, zooals meermalen is opgegeven. Op
7 Mei 1576 was hij reeds op de eerste classicale vergadering van 's Gravenhage,
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waar hij een ‘oratie’ hield en uit Naarden kwam. Het blijkt niet dat hij te Naarden ook
predikant geweest is; wèl dat hij te 's Gravenhage alleen een attestatie uit
Warmenhuizen kon overleggen. Zijn ambtgenoot te 's Gravenhage was Jan Pietersz.
Castricum (dl. I, kol. 588). Van hier uit is hij in 1578 te Amsterdam beroepen; doch
hij bedankte daarvoor. In ontwikkeling stond hij hooger dan het gros zijner
ambtgenooten. Al spoedig blijkt dat hij voor onrechtzinnig werd gehouden. Gevaarlijk
vooral scheen zijn opvatting over de ‘goede werken’ die aan de roomsche herinnerde.
Het is opvallend dat de kerkelijke vergaderingen sedert April/Mei 1581 onuitputtelijk
schenen in geduld jegens hem; dat hij bij herhaling volkomen instemming betuigde
met de ‘gereformeerde leer’. De ‘provinciale synode’ van Maart 1582 echter
verklaarde dat zij met hem ‘geerne spreken soude’. Zijn houding in aangelegenheden
van verschillenden aard had daartoe aanleiding gegoven. Daar kwam bij, dat hij
ongeveer in Mei 1582 een ‘memorie’ in druk uitgaf ‘aan zijne broederen van de
Geref. religie die hem verdacht hielden’ (bewaard door Bor in zijn Historie der Ned.
Oorloghen [Amst. 1680], 2de st., 511-515). Blijkbaar kon hij goed schrijven en spreken! Aan dit stuk was een ‘geloofsbelijdenis’ toegevoegd. Geen wonder in die
dagen dat precies het omgekeerde werd bereikt als met deze uitgave bedoeld was.
De haagsche classicale vergaderingen van Juli en Aug. 1582 hebben de zaak nog
gesust. Maar in Febr. 1583 kwam het Hof van Holland een samenzwering tegen de
veiligheid van den Staat op het spoor waar Hortensius, naar men zeide, in betrokken
was. Het Hof liet hem na onderzoek ongemoeid. Maar de haagsche gemeente
verdeelde zich in ‘Johanniten’ en ‘Jeronymiten’. Zelfs de magistraat keerde zich
tegen hem. De classis ontsloeg hem, maar - heeft hare sententie weer ‘in 't vuur’
verbrand! De notulen zwijgen van dit alles, hetgeen de synode in de classis later
ten zeerste afkeurt. In elk geval heette het, dat hij volkomen ‘metter kercke van den
Haghe’ verzoend was. Bedoelde synode, de zuidhollandsche dus, vergaderde te 's
Gravenhage 7 Juni en volgende dagen. Het einde van vele onderhandelingen was,
dat hij op 30 Juni werd vrijgesproken van onzuiverheid in de leer. Alleen behield hij
zich zijn vrijheid voor ten aanzien van ‘de eeuwighe reprobatie’. Hij kon niet gelooven
‘dat Godt yemandt tot de eeuwighe verdoemenisse verordent hadde’ en begeerde
‘dat men hem hierinne verdraghen soude’. De synode kwam hem inderdaad hierin
tegemroet, waarna hij op 4 Juli de ‘37 artikelen der Ned. Geloofsbelijdenis’ ter
bestudeering en onderteekening ontving. Beide predikanten (dl. I, kol. 589 vertrokken
uit 's Gravenhage, Hortensius op 10 Juli 1583. Sedert 22 Aug. 1583 was hij in vasten
dienst te Wassenaar, waar toen jonker A e l b r e c h t v a n R a e p h o r s t was (vgl.
dl.V, kol. 557 v.). Hier had hij rust, totdat de provinciale synode van 2 tot 7 Juni 1586
te Rotterdam wederom zijn schorsing overwoog. Doch al bleef de toestand te
Wassenaar, ook in volgende jaren, herhaaldelijk de aandacht der kerkelijke
vergaderingen opeischen, Hortensius was er tot zijn dood, hoewel hij er geen ‘nut’
heeft kunnen stichten.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. v. Prot. Godgel. in Ned. IV,
316-322; Ned. Arch. v. Kerkgesch. XIX (1926), 218-264; H. S c h o k k i n g , De
leertucht in de geref. kerk v. Ned. (Amst. 1902), 290, 294, 297: H.C. R o g g e , Joh.
Wtenbogaert I (Amst. 1874), 77; V e e r i s en d e P a a u w , Vern. Kerk. Alphabeth
(Enkh.
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1750), 97, 104; Kerkel. Handb. (1908) Bijl., 132; F.S. K n i p s c h e e r , De invoering
en de waardeering v.d. Geref. belijdenisschr. in Ned. (Leid. 1907), 112, aant. 1, 115.
Knipscheer

[Horthemels, Johannes]
HORTHEMELS (Johannes), geb. te Middelburg (gedoopt 6 Juli) 1698, overl. te
Utrecht 25 Juni 1776. Zijn ouders waren C o r n e l i s H o r t h e m e l s en B a r b a r a
v a n W e e r l i n k . Hij studeerde te Utrecht en werd aldaar in 1720 doctor in de
filosofie, te Leiden in 1723 doctor in de theologie. Daarna werd hij predikant te
Biggekerke 21 Febr. 1724 en te Westzaan 5 Nov. 1730. Benoemd tot hoogleeraar
in de wijsbegeerte te Utrecht, sprak hij zijn inaugureele rede uit 22 Oct. 1742: Oratio
de libertate philosophandi debita cum modestia cirea revelata (Traj. ad Rhen. 1743).
Op 30 Maart 1744, bij het neerleggen van zijn rectoraat, hield hij zijn Oratio de
theocratiae moralis et obligationis creatu arum rationalium ex indubilata supremi
numinis existentia vinculo indissolubili (Traj. ad Rhen. 1745). Ook schreef hij
verschillende andere werken in het Latijn.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. v. Prot. Godgel. in Ned. IV, 323
v.; Kerkelijk Handboek (1908) Bijl. 149, (1909) Bijl. 125; V e e r i s e n d e P a a u w ,
Vernieuwt kerkel. Alphabeth (Enkh. 1750), 105.
Knipscheer

[Hostmann, Dr. Friedrich Wilhelm Rudolf]
HOSTMANN (Dr. Friedrich Wilhelm Rudolf), geb. te Hildesheim omstr. 1795, gest.
te Paramaribo 26 Oct. 1864. Na te Göttingen in de geneeskunde gepromoveerd te
zijn, vestigde hij zich als arts te Paramaribo (1818), waar hij door een uitgebreide
practijk spoedig een vermogend man werd. Als groot vriend der levende natuur
bracht hij een rijke verzameling uit de planten- en dierenwereld bijeen. Ook als
deelhebber aan landbouwondernemingen trad hij op, al had hij met zijn proeven
van indigo-aanplant minder succes. Het verlangen om zich geheel aan het
natuuronderzoek in de binnenlanden te kunnen wijden deed hem besluiten zijn
practijk op te geven, hetgeen echter niet van langen duur was, daar hij door ziekte
genoodzaakt was na eenige maanden naar Paramaribo terug te keeren. In 1831
schreef hij naar aanleiding der gevreesde cholera eenige kleine geschriften over
die ziekte; ook verscheen van zijn hand Over de beschaving van negers in Amerika
door kolonisatie met Europeanen (Amsterd. 1850, 2 dln.).
Zie: P u l l e , An enumeration of the vascular plants known from Surinam (Leiden
1906); B e n t h a m , De surin. collecties van Hostmann in The London Journal of
Botany (1844).
Bartelds

[Hotton, Godfried of Godefroy]
HOTTON (Godfried of Godefroy), geb. in 1596, overl. te Amsterdam 26 Juni 1656.
Hij studeerde te Heidelberg en was predikant te Frankenthal, te Aix en te Bremen
(26 Juli 1629), daarna in de dorpen van en in de stad Limburg (1632), eindelijk in
de waalsche gemeente te Amsterdam (26 Nov. 1634); emeritus in Juli 1655. Hij
heeft gearbeid voor de vereeniging van Lutherschen en Gereformeerden. Hij was
gehuwd met A n n a M a r i a R o s .

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 8

Hij schreef: Gründliche und einfältige Erktärung der Lehre vom Abendmahl...
(Bremen 1632); [anoniem] De Christiana inter Europaeos Evangelicos Concordia
sive Toleratia... (Amst. 1648); hetzelfde met vermelding van den schrijver (Amst.
1647); hetzelfde vertaald door H é l i e P o i r i e r : Traité de l'union et la reconciliation
des Eglises Evangel. de l' Europe (Amst. 1647); hetzelfde in het Duitsch vertaald
door J.D. B l a n k e n b e r g e r , en in het Nederlandsch onder den titel: Een tractaat
van de Christel. vereeniginge en bevredinghe der Evg. Kercken in Europa.... (Amst.
1648). Eindelijk: La pilié
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éprouvée, représentée en homilies (Amst. 1648).
Zijn portret is gegraveerd door A. Conradus naar H. Merman en door een onbekend
kunstenaar; zie ook: G.J. V o s , Amstels kerkelijk leven (Amst. 1903), blz. 72.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. v. Prot. Godgel. in Ned. IV, 324;
Bibliotheca theologica et philosophica (Lugd. Bat., Burgersdijk en Niermans 1900),
285 (no. 7353).
Knipscheer

[Houël, Willem Hendrik]
HOUËL (Willem Hendrik), geb. te Utrecht 5 Oct. 1813, overl. te Numansdorp 20
Jan. 1880. Hij studeerde te Utrecht in de godgeleerdheid, nam in 1837 eenigen tijd
het predikambt waar te de Vuursche voor Ds. W. Moll en werd predikant te
Grootelindt c.a. 3 Mei 1840, te Numansdorp 12 Mei 1850. Hij was gehuwd met
A d r i a n a J o h a n n a C h r i s t i n a L o s e l V o r s t m a n .Hijschreef: Vierpastoors
martelaars (30 Mei 1570), na drie eeuwen in herinnering gebracht.... (Dordr. 1870).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. v. Prot. Godgel. in Ned. IV, 326
v.; Kerkelijk Handboek (1907) Bijl. 120, 143; Brinkman's Catalogus van boeken enz.
(1850-1882), 557.
Knipscheer

[Houte, Willem van]
HOUTE (Willem v a n ), een ‘oefenaar’ te Leiden in de 18de eeuw. Hij schreef:
Voorrechten van ware geloovigen.... (Leid. 1735); Heilige roemens-lust van een
gelovigen in den Messias.... (Leid. 1736): Keur van bijbelstoffen... Leid. 174 2.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. v. Prot. Godget. in Ned. IV, 329.
Knipscheer

[Houte, Mr. Jacob van den]
HOUTE (Mr. Jacob v a n d e n ), geb. te Zierikzee (gedoopt 19 Nov. 1760), overl.
te 's Gravenhage 10 Febr. 1812, was de zoon van A n t h o n i e J o h a n v a n d e n
H o u t e , kapitein eener compagnie voetvolk, later commies der convoolen en licenten
en weesmeester, en J o h a n n a v a n D u y n .
Hij studeerde te Utrecht, maar liet zich eerst kort voor zijn promotie in Juni 1780
als student inschrijven en promoveerde aldaar in de rechten 3 Juli d.a.v. op een
dissertatie De officio curatoris in administrandis bonis minorum.
In hetzelfde jaar word hij secretaris der Rekenkamer van Zierikzee. Op 18 Jan.
1788 werd hij secretaris der Rekenkamer van Zeeland, waarvoor hij zich metterwoon
te Middelburg vestigde.
Op 16 Aug. 1796 werd hij om zijn oranjegezindheid en ook omdat hij de
schoonzoon was van den voormaligen raadpensionaris van de Spiegel (dl. V, kol.
786), tegelijk met vele andere oranjgezinden eervol ontslagen. Hij bleef nu ambteloos
totdat, na den staatsgreep van 19 Sept. 1801, een gematigde richting zegevierde,
en werd 21 Juni 1802 benoemd tot secretaris van het bestuur van het department
Zeeland. Op 20 Jan. 1807 werd hij met ingang van 1 Febr. d.a.v. door koning
Lodewijk benoemd tot een der 5 administrateurs van den waterstaat, welke dienst
toen nieuw en op weelderigen voet ingericht werd. Hij ging toen te 's Gravenhage
wonen. Op 14 Apr. d.a.v. verkreeg hij een in alle opzichten hiervan afwijkende
betrekking, namelijk die van administrateur van 's Rijks schatkist. Hij werkte onder
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de orders van den directeur-generaal dier administratie, maar werd dit zelf 28 Juni
1809, toen die titularis een andere betrekking verkreeg.
Hij was een der mannen, die in Juli 1810 door het Wetgevend lichaam naar Parijs
gezonden werden ten einde op bevel van Napoleon de ineensmelting van de
nederlandsche diensten in de fransche voor te bereiden. Ook zijn dienst werd in
den franschen opgenomen en hij werd benoemd tot ‘maitre des reqeuétes chargé
du service des ponts et
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chaussées’ voor de 7 departementen, waarin het Koninkrijk Holland na Maart 1810
werd veranderd. Dus behoorden Zeeland, Brabant en Gelderland bezuiden de Waal
niet, maar Oost-Friesland wel tot zijn dienstkring. Hij bleef dit tot zijn te vroeg
overlijden. Hij werd door een Franschman opgevolgd.
Hij huwde 3 Mrt. 1783 C o r n e l i a P i e t e r a e l l a v a n d e S p i e g e l , geb. 2
Juli 1761, overl. 24 Jan. 1829.
Ramaer

[Houten, Anthony Jacobs van]
HOUTEN (Anthony Jacobs v a n ), geb. te Breda 10 Nov. 1777, overl. te Oosterwijk
(Z.-H.) 17 Maart 1846. Hij studeerde te Utrecht in de godgeleerdheid en werd
predikant te Oosterwijk (Z.-H.) 12 Aug. 1804. Hij is 12 Juni 1820 gehuwd met C.C.
S u k k e l . Nadat hij verschillende adressen aan koning Willem II en de regeering
had gezonden in zake het concordaat en de herziening van het reglement op het
bestuur van de Ned. Hervormde Kerk, deed hij verschijnen: Iets tot toelichting ten
aanzien van de adressen aan de hooge magten van staat, ter voorkoming van het
sluiten van een concordaat.... en over het herstel der Herv. kerk.... (Leerdam 1842);
Mijne gedachten na de lezing van het ministerieel rescript van 1 Juli 1842... (Leerd.
1842) en Brief aan.... P.J. baron van Zuylen van Nijevelt.... (Leerd. 1842). De in het
laatste werk aangevallene schreef: Teregtwijzing aan de lezers van den.... brief
(Amst. 1843).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. v. Prot. Godgel. in Ned. IV, 329
v.; Alphab. naamlijst van boeken, enz. 1833-1849, (Amst. 1858), 310 v., vgl. 791
v.; J. R e i t s m a , Gesch. v.d. Hervorming ende Herv. Kerk (Utr. 1916), 783; Kerkelijk
Handboek 1907 Bijl. 144.
Knipscheer

[Houten, Frederik van]
HOUTEN (Frederik v a n ), geb. te Hoorn 11 Jan. 1662, overl. te Middelburg 2 April
1711. Zijn ouders waren F r e d e r i k Z e g e r s e n en N e e l t i e J a c o b s B e e c k .
Hij studeerde te Leiden en te Utrecht in de geneeskunde en de godgeleerdheid (?)
en werd predikant te Oudega c.a. in Juli 1697 na een verblijf te Emden, waar hij
geneesheer en ‘avondprediker’ was in de Franciscaner kerk. Eén jaar was hij daarna
predikant te Kaag geweest. Op 3 Dec. 1702 is hij te Middelburg bevestigd. Zijn
ambtgenoot P. Immens (dl. III, kol. 631-633) hield een lijkrede op hem, die
verschenen is als De zaligheid der dooden (Dordr. 1712). Hij was een Coccejaan.
Na zijn dood verscheen van hem: Geestelijk houwelijks verzoek van Vorst Messias
aan de kerke.... (Middelb. 1712; 3de dr. Amst. 1715; 4e dr. Amst. 1739; 5de dr.
Amst. 1749); Gheestelijke gedichten en gezangen.... (Amst. 1715; 2e dr. ald. 1733;
3e dr. ald. 1745); Het weergaloos grootgoedt.... (Dordr. 1725); De gekruiste
Christus.... (Utr. 1837); Christus' zegepraal over dood en graf (Amst. 1837); Ordre
en regel van eens Christens leven.... (Dordr. 1725); Verscheidene betamelijke
pligten.... (Leeuw. 1836); De zielverquickende raad voor een verlegen zondaar....
(Amst. 1725; 2e dr. 1749; 3e en 4e dr. Utr. 1764 en 1773); wellicht ook: Eene
nedergebogene en met God worstelende ziel....
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. v. Prot. Godgel. in Ned. IV,
330-332; Kerkelijk Handboek (1907) Bijl. 126, (1909) Bijl. 139, (1911) Bijl. 177;
N o o r d b e e k e n M o u r i k , Naam-rol der godgel. schrijvers (Amst. 1752), 521,
register in vocibus F. v a n H o u t e n en P. I m m e n e s ; R. A r r e n b e r g ,
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Naamregister van Nederd. boeken tot 1787, 252; Alphab. naamlijst van boeken enz.
1833-1849 (Amst. 1858), 311; J.I. v a n D o o r n i n c k , Bibliotheek van Ned.
anonymen en pseudronymen ('s Grav. en Utrecht 1870), no. 3435, 6074.
Knipscheer
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[Houten, Jacobus van]
HOUTE(N) (Jacobus v a n ), geb. te Zieriksee (gedoopt 17 Mei) in 1707, overl. aldaar,
in welk jaar is onbekend. Zijn ouders waren J o h a n n e s v a n H o u t e ) en
J a c o m i n a F e r v a q u e (overl. 1747). Hij was ‘oefenaar’ te Zierikzee en te
Valkenburg (Z.-H.) en gehuwd eerst in 1729 met F r a n c i n a M e i n a r t of
M i n n a a r s , uit Goes, en na haar overlijden (in Nov. 1740) in Aug./Sept. 1752 met
M a r i a v a n d e r S a l m (of Z a l m ) te Valkenburg (Z.-H.). Hij woonde daar nog
in 1758 en vertrok in 1759 naar Zierikzee. Hij heeft uitgegeven: Korte verhandeling
van den aart en natuur des geestelijken levens.... zamenspraken.... (Leid. 1759; 2e
dr. Utr. 1769); Het formulier des H. nagtmaals.... drie deelen (Leid. 1761).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. v. Prot. Godgel. in Ned. IV, 328
v.
Knipscheer

[Houten, Josias van]
HOUTE(N) (Josias v a n ) of v a n d e n H o u t e , geb. te Sluis in 1582, overl. te
Zierikzee in Jan. 1623. Zijn vader was de predikant G i l l i s v a n d e n H o u t e
(overl. 1594). Hij studeerde te Leiden in de godgeleerdheid en werd predikant te
Renesse en Noordwelle in het begin van 1610. Toen Simon Ruytinck (dl. IV, kol.
1181-1183) op 3 Jan. 1621 te Londen overleed, werd hij voorgesteld als diens
opvolger, maar hij vertrok nog in 1621 naar Zierikzee, waar hij is begraven. Hij is
20 April 1610 te Zierikzee gehuwd met J u d i t h J a s o n s d r . O u d e j a n s , en na
haar overlijden met C a t h a r i n a J a n s , wed. te Zierikzee, op 20 April 1621. Hij
schreef: Korten wegh ofte catechismus. Voetius bezorgde daarvan een nieuwen
druk die verscheen als: Biegt-boecxken der Christenen (Utr. (?) 1645). Op den titel
staat: ‘Ende nu van nieuws uyt-ghegeven, oversien ende vermeerdert’. Deze uitgave
is in 1649 te Utrecht verschenen: ‘voor de vierde reyse overzien en vermeerdert’
en aldaar in 1660: ‘den laetsten druck, vermeerdert met de uytghedruckte
schriftuur-plaetsen’. Nog eens werd het werk herdrukt als: De boetvaardige
Christen.... (Utr. en Amst. 1768) met bijvoeging ‘de derde druk’. Een uitgave van
het werk is bovendien in 1689 bezorgd door Jacobus Koelman (dl. V, kol. 301-303)
onder den titel: Spiegel der Wet.... Nu laatst veel verbeterd en vermeerderd, welke
uitgave nog eens is herdrukt te Leiden in 1885. Nog is van hem bekend: De
Christelycke Landman, verschenen in 1620. Wellicht is ook van zijn hand: Salomo,
d.i. Vermaninghe aen die Christenen die.... zich aen de syde van de genaemde
Remonstranten houden tot vereeninghe mette openbare Ghereformeerde Kercken
door I.V.H. (Rott. 1620).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. v. Prot. Godgel. in Ned. IV,
332-334: Kerkelijk Handboek (1909) Bijl. 144, 155; R. A r r e n b e r g , Naamregister
v. Nederd. boeken tot 1787, 252, 283, 550; Brinkman's Catalogus van boeken. enz.
(1882-1891), 298, 474; A.C. D u k e r , Gisbertus Voetius III (Leid. 1914), 53, bijlagen,
blz. 10-12; registers op dit werk, blz. 51, 168; A.F. K r u l l , Jacobus Koelman (Sneek
1901), 275-278, 350.
Knipscheer

[Houthoff, Cornelis]
HOUTHOFF (Cornelis), geb. te Rotterdam 19 Dec. 1683, overl. te Amsterdam 22
April 1752. Hij studeerde te Leiden in de godgeleerdheid en werd predikant te Houten
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12 Sept. 1706, te Haastrecht 8 Dec. 1709, te Oudewater 14 Mei 1713, te Dordrecht
22 Oct. 1713, te Amsterdam 26 Nov. 1719. Hij is veel geroemd in lofdichten,
lijkzangen en grafdichten, ook in Eerekransen om de hoofden der Amsterdamsche
predikantien.
Zijn portret is gegraveerd door J. Houbraken
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naar J.M. Quinkhard, ook door Houbraken naar Wandelaar, en door J.M. Bernigeroth.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel. in Ned.
IV, 335 v.; Kerkelijk Handboek (1907) Bijl. 112, 120, 147, (1908) Bijl. 102, (1910)
Bijl. 156.
Knipscheer

[Houtkamp, Adriaan]
HOUTKAMP (Adriaan), geb. te Enkhuizen in 1790 (?), overl. te Groede in Juni 1863.
Hij studeerde te Leiden in de godgeleerdheid en werd predikant te Etershem 22
Dec. 1811, te Harenkarspel in 1816, te Winkel 26 Oct. 1817, te Durgerdam 5 Dec.
1819, te Nieuwvliet 2 Oct. 1825; emeritus 25 April 1852. Hij schreef: Leerrede.... na
de doorbraak, op 4 Febr. 1825 nabij Durgerdam (Amst. 1825).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel. in Ned.
IV, 336 v.; Kerkelijk Handboek (1908) Bijl. 110, 113, 117, 150, (1909) Bijl. 141.
Knipscheer

[Houtkamp, Mijnders]
HOUTKAMP (Mijnders), geb. te Renswoude 1758, overl. te Enkhuizen 24 Mei 1817.
Hij studeerde te Leiden in de godgeleerdheid en werd predikant te Hoogkarspel 10
Juni 1781, waar hij in 1789 wegens patriotsche gevoelens uit zijn ambt werd ontzet.
Weer werd hij predikant te Hipolytushoef op 6 Mei 1792 en 15 Sept. 1793 te
Wiengerwaard. Op 26 April 1795 keerde hij terug naar Hoogkarspel, in 1797 ging
hij naar Enkhuizen. Hij is gehuwd met P. C l o p p e n b u r g in 1781. Hij schreef:
Kleine gedichtjes voor kinderen.... (Utr. 1780).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. woordenboek van Protest. godgel. in Ned.
IV, 337; Kerkelijk Handboek (1908) Bijl. 113, 121, 150.
Knipscheer

[Houttuyn, Adriaan]
HOUTTUYN (Adriaan), geb. te Hoorn in 1700 of 1701, en omstr. 1730 tot zijn dood
op 12 April 1777 liefdeprediker bij de Doopsgezinden te Hoorn. Ook in ‘het hoornsche
college’ van de rijnsburger collegianten, evenals op hun jaarlijksche vergaderingen
te Rijnsburg. voerde hij bij herhaling het woord. Hij was ‘een notabel Collegiant’,
gesproten uit een oud-doopsgezind geslacht, bevriend met Jan Wagenaar (dl. V,
kol. 1085-1090), Elisabeth Wolff (dl. I, kol. 1584-1587) en Agatha Deken (dl. I, kol.
696 v.), en deed zich kennen als een groot voorstander van den dompeldoop. Hij
zette zijn gevoelen daarover uiteen in: Eenige redenen waarom in het stuk van den
Christelijken waterdoop de In- of Onderdompeling te verkiezen zij boven de
besprenging (Hoorn 1762). Hierin is opgenomen de redevoering die hij in 1761 bij
een doopsbediening te Rijnsburg had gehouden over Hand. 22:16. Een redevoering
bij een doop aldaar op 2 Juni 1770 gehouden is ook uitgegeven: Redevoering over
Hand. 16:30-34.... (Rott. 1770). Ook deed hij te Hoorn in 1771 een geschrift het licht
zien: Over de Goddelijkherd en rolmaaktheid van aen Bijbel.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel. in Ned.
IV, 337 v.; J.C. v a n S l e e , De Rijnsburger Coltegianten (Haarl. 1895), 191-194,
272, 303, 306, 308, 336, 348: Catalogus van de bibliotheek der Ver. doopsgez.
gem. te Amst. (Amst. 1919), 181, 255, Inventaris der archiefstukken, ber. bij de Ver.
doopsgez. gem. te Amsterdam ([Amst.] 1884), tweede stuk, afd. 2, blz. 23.
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Knipscheer

[Houttuijn, Willem]
HOUTTUIJN (Willem), geb. te Hoorn omstr. 1692, overl. ald. 1 Sept. 1756. Hij
studeerde te Leiden in de geneeskunde, promoveerde op: Disputatio medica
inauguralis de angina (Lugd. Bat. 1714) en vestigde zich als geneesheer te Hoorn.
Hier werd hij 10 Sept. 1721 tot liefdeprediker bevestigd in de doopsgezinde
gemeente.
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Hij was gehuwd met A a g t j e S e y l e m a k e r ; zijn zoon M a a r t e n H o u t t u i j n
was ook geneesheer te Hoorn. Hij beleefde de toenadering en de vereeniging van
de friesche en de waterlandsche gemeenten op 17 Dec. 1747. Hij bezorgde den
tweeden druk, met een voorrede van K. v a n H u y z e n ' s Historische verhandeling
van de opkomst en voortgang, mitsgaders de godgeleerdheid der Doopsgezinde
Christenen (Hoorn 1734), voor het eerst verschenen in 1712. Ook gaf hij een 5den
druk, met een voorrede, uit van P i e t e r J a n s z . T w i s c k 's Een vaderlijck
gheschenck, testament ende uyterste wille.... (Hoorn 1742), met platen, voor het
eerst verschenen te Hoorn in 1623.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel. in Ned.
IV, 338; Catalogus van de bibliotheek der Ver. doopsgez. gem. te Amst. Amst. 1919,
226.
Knipscheer

[Houve, Matthijs van der]
HOUVE (Matthijs v a n d e r ), schildknaap en heer van Campen, zoon van D a v i d
v a n d e r H o u v e en J o h a n n a C r o e s e , geb. in den Haag in 1577, gest.
aldaar (?) na 1646. Hij gaf uit: Handvest of Chartre Chronyck van de landen van
Oud-Batavien, Oud-Vriesland, Oud-Francenland. Nu Holland, Zeeland,
West-Vriesland en andere Vrieslanden Gelderland, Utrecht en Over-IJsel. Maeckende
het Vrije heerschende Vereenighde Nederland (Leyden, 's Grav. 1636, 1638, 2 dln.
fol.; 2e dr. 's Grav., Leyden 1645, 1646, 2 dln. fol.). Deze twee deelen loopen tot
863. Het 3e, 4e en 5e deel of Vervolg op de twee reeds uitgegeven deelen, zijnde
de originele copie door den auteur zelven geschreven en ter uitgave gereed gemaakt,
loopende van 863-1482. benevens een afzonderlijk memoriaal der voornaamste
zaken, is niet in druk verschenen, maar bestaat in handschrift. Bovendien komt voor:
Handvesten, privilegiën ende costuymen der stede en lande van Toole, geschreeve
door jhr. M. v.d. H. en vermeerderd door C. van Alkemade en P. van der Schelling.
H.S. in fol., in de verzameling Bodel Nijenhuis in de Universiteits-Bibliotheek te
Leiden.
Zie: K a m p i n g a , De opvattingen over onze oude vaderlandsche geschiedenis
bij de Hollandsche historici der XVIe en XVIIe eeuw, XX en verder passim.
Brugmans

[Houwing, Johannes Frederik Heideggers]
HOUWING (Johannes Frederik H e i d e g g e r s ), geb. te Groningen in 1805, overl.
(te Gorredijk?) 2 Maart 1882. Hij studeerde te Groningen in de godgeleerdheid en
werd predikant te Oldelamer 18 April 1830, te Gorredijk in Aug. 1837; emeritus 1
Juli 1855. Zijn zoon was Wesselius Marcus Houwing (dl. V, kol. 243 v.). Hij schreef:
Deugd, de bron der edelste genoegens (Gron. z.j.).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel. in Ned.
IV, 335 v.; Alphabet. naamlijst v. boeken enz. (1833-1849) (Amst. 1858), 312:
Kerkelijk Handboek (1911) Bijl. 154, 173.
Knipscheer

[Höveker, Henricus]
HÖVEKER (Henricus) of H ö v k e r , H ö f k e r , geb. te Amsterdam, ald. gedoopt in
de Oude Kerk 23 Oct. 1807, overl. ald. 28 Oct. 1889. Hij was een zoon van M a i n e
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F r e d e r i k H ö v k e r en C a t h a r i n a H e y d e l m a n en was sedert Mei 1831
boekhandelaar te Amsterdam tot 1 April 1886. Hij stelde sedert 1836 zijn huis open
voor de Afgescheidenen en was ook in de zich vormende gemeente diaken. Een
in deze gemeente gerezen conflict was aanleiding, dat hij met drie kerkeraadsleden
geschorst werd, waarna hij die kerkelijke gemeente verliet en terugkeerde tot de
Ned. Hervormde Kerk. Daar streed hij tegen de moderne predikanten, maar ook
tegen degenen die in 1886 ‘doleerden’. Een werkzaam aandeel had hij in den arbeid
van de ‘Vereeniging tot verbreiding
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der Waarheld’, te Amsterdam opgericht 11 Nov. 1847. Ook behoorde hij tot de
oprichters van het ‘Java-Comité’. Hij huwde te Amsterdam 1 Mei 1831 met
E l i s a b e t h J o h a n n a C h r i s t i n a v a n O m m e n R o d d e n d i j k (overl. 11
Oct. 1856) en 5 Juli 1859 met W i l h e l m i n a H e n d r i k a v a n d e r L i n d e n
(overl. 23 April 1904). Vele geschriften verschenen van zijn hand, meest in verband
met den kerkelijken strijd dien hij voerde.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. v. Prot. Godgel. in Ned. IV, 96-98:
Brinkman's Catalogus (Amst. 1884) 558; vervolg, 225.
Knipscheer

[Hoven, Johan Daniël van]
HOVEN (Johan Daniël v a n ), geb. te Hanau 20 Aug. 1705, overl. te Kampen 20
Maart 1793. Hij studeerde te Marburg en te Utrecht in de godgeleerdheid. Wel werd
hij 2 Maart 1728 proponent in de classis Utrecht, maar geen predikant wegens zijn
benoeming nog in 1728 tot hoogleeraar in welsprekendheld en geschiedenis te
Lingen. In 1739 ontving hij den titel van Consistorialrath, in 1757 werd hij rector en
hoogleeraar in dezelfde vakken te Kampen. Zijn vrouw w s A g a t h a W e t s t e i n ,
wed. van J a c o b d e J o n g e (overl. als predikant te Amsterdam in 1757). In zijn
vele geschriften, waarvan elders verslag is gegeven, toont hij zich meermalen zeer
heftig van aard. Warm heeft hij zich gemaakt als beoefenaar van de tijdrekenkunde,
ook op Bijbelsch terrein, vooral over de verklaring van Luc. 2:2. De belangstelling
voor den strijd hierover gevoerd was zeer groot bij velen, o.a. bij A e g . S t o k m a n s .
Hun twistgeschrijf eindigde met: Nadere bevestiging dat Luc. 2:2 van het begin der
Beschrijving in het oostelijke Romeinsche rijk in het bijzonder van Syrië.... spreke
(Amst. 1763) door van Hoven, en met Stokman's antwoord: Afscheid aan den Heer
J.D. van Hoven op zijn E. Nadere bevestiging.... Maar na niet vele jaren schreef de
rector te Alkmaar, Adriaan Kluit (dl. III, kol. 696-698) een verhandeling over hetzelfde
onderwerp, waarop van Hoven uitgaf: Letter- en geschiedkundige brieven, dienende
ter opheldering van eenige gebeurtenissen bij de geboorte van Christus
voorgevallen.... 1ste bundel (Kampen 1775), het begin van een reeks geschriften
over hetzelfde onderwerp tot 1777. Nog liet van Hoven daarna volgen tegen R.
S c h u t t e : Een letter- en geschiedkundige brief.... (Amst. 1781) en: Letter- en
aardrijkskundige brief.... (Zwolle 1784). Vóór zijn komst in Nederland staan twee
werken op zijn naam: Verisimilia sacra et profana.... I, II en III (Lingen 1732-1734)
en Vera et verisimilia sacra et profana I-VI (Lingen 1742-1751); intusschen liet hij
ook nog eenige boeken verschijnen over den stijl van het Nieuwe Testament: Curae
posteriores, sive flores ex amoenissimo Graeciae horto decerpti et ad ductum
librorum historicorum N.T. sparsi (Amst. 1765/1766) en: Curae Virgilianeae (Camp.
1774). Evenals von Loen in Duitschland ijverde van Hoven voor de vereeniging aller
protestanten, en wel in: Vereinigung der Vernunft mit dem Glauben durch die Liebe
(Ling. 1753) en in: Entwurf einer pragmatischen und unpartheyischen Friedens
Geschichte der Evang. Kirche in Deutschland (Lemgo 1759). Inderdaad werd te
Neuwied opgericht een ‘vrije academie ter vereeniging des geloofs en ter bevordering
van den godsdienst’. Ook vertaalde v. H., vreemd genoeg, in 1768 uit het Duitsch
van J.D. M i c h a ë l i s : Drie brieven over de zwarigheden der vereeniging van den
godsdienst. Bovendien vindt men nog verscheidene werken van hem aangeteekend
en gaf hij een maandelijksch tijdschrift uit: Nederlandsche
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geleerde fama of onzijdige berigten van 't merkwaardige dat in het geleerde Europa
voorvalt, waarvan slechts zes nummers in de eerste helft van 1759 zijn verschenen.
A.H. S t o m p w i j k , praeceptor van de latijnsche school te Kampen schreef: Epistola
etymologico-philologica ad virum el. J.D. ab Hoven (Leid. 1759).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. van Protest. Godgel. in Ned. IV,
339-342; R. A r r e n b e r g , Naamregister van Nederd. boeken tot 1787, 252.
Knipscheer

[Hovens, Daniël]
HOVENS (Daniël), geb. te Haarlem 10 Juni 1735, overl. te Rotterdam 4 Jan. 1795.
Hij is in 1756 gehuwd met S a n n e k e N i e u w e n h u i j z e n (1733-1787). Eerst is
hij te Groningen voor den boekhandel opgeleid. Met Matthias van Geuns (dl. I, kol.
932 v.) en Allard Hulshoff (zie: dl. II, kol. 619 v.) bezocht hij de samenkomsten der
Collegianten. Reeds op 21 Sept. 1755 werd hij leeraar der Doopsgezinden te
Barsingerhorn en Kolhorn. Hij vertrok in 1757 naar Sneek, in 1763 naar
Monnikendam, en was tot 1770 in de friesche gemeente te Zaandam. Op 11 Nov.
1770 deed hij intrede te Leiden. Hier had hij zich toen al op 5 Oct. 1770 laten
inschrijven voor de studie in de godgeleerdheid. J.C. v a n S l e e vermeldt dat op
9 Juni 1753 te Rijnsburg (bij onderdompeling) gedoopt is tot ‘lid van de Algemeene
Christenheid: Daniël Hovens Hendriksz. tot Haarlem, gedoopt door Agge Roskam
Kool’, en dat hij zelf aldaar ook gedoopt heeft op 13 Juli 1777 C o r n e l i s v a n
P u t t e n . Van Leiden nam hij afscheid 10 Nov. 1793. In 1785 werd hij bestuurslid
van de in 1784 opgerichte Maatschappij tot Nut van 't Algemeen; in 1788 hield hij
een toespraak, die is opgenomen in dl. I van de Redevoeringen en aanspraken
gedaan in de onderscheiden vergaderingen der maatschappij. Zijn geschrift Over
het onderscheidende kenmerk der Christelijke openbaring en derzelver verband
met de natuurlijke en Joodsche godsdienst is een antwoord op een prijsvraag van
Teyler's godgeleerd genootschap en opgenomen in dl. I van de Verhandelingen
(1781); vgl. ook dl. IV der Verhandelingen (1786). Hij verdedigde den eed in: De
leer der Doopsgezinden, vooral omtrent den eed (Amst. 1794). Veel gebruikt werd
zijn Leesboek voor de kinderen der Christenen.... (Leyd. 1787; 2de dr. 1794;
herdrukken in 1818 en 1844). Ook schreef hij: Onze tegenwoordige toestand
vergeleken bij dien onzer voorvaders in en omtrent het jaar 1574.... (Leyd. 1782),
een Grafdicht op S. v.d. Pot, geb. v.d. Bosch (1777) en een gedicht: De tale der
vriendschap aen mej. C. Taan, wed. v. G.C. van der Meulen.... (Leyd. 1785).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. van Protest. Godgel. in Ned. IV,
342 v.; J.C. v a n S l e e , De Rijnsburger Collegianten (Haarl. 1895). 187, 440 v.;
Catalogus van.... de bibliotheek der Ver. Doopsgez. gemeente te Amsterdam (Amst.
1919), 181, 247, 265; Alphabetische naamlijst van boeken.... (1790-1831), 262,
(1833-1849), 312.
Knipscheer

[Hovius, Abrahamus]
HOVIUS (Abrahamus), geb. te Wormer in 1643, overl. te Staveren (?) (begraven te
Enkhuizen?) 21 Maart 1681. Zijn vader J a c o b u s H o v i u s is als predikant te
Enkhuizen overleden 21 Maart 1674; zijn moeder G e e r t j e P i e t e r s is overl. 22
April 1690. Hij studeerde te Leiden in de godgeleerdheid, werd de eerste predikant
van Andijk in 1667 en vertrok naar Staveren in 1671. Als candidaat in de
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godgeleerdheid schreef hij in 1664 een hebreeuwsch lofdicht op een werk van
Gisbertus Voetius (dl. VII, kol. 1279), door A.C. D u k e r genoemd.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woor-
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denb. van Protest. Godgel. in Ned. IV, 344; A.C. D u k e r , Gisb. Voetius III (Leid.
1914), 58.
Knipscheer

[Hoij, Aegidius of Gillis de]
HOIJ (Aegidius of Gillis d e ), of H o o i j , geb. te Schiedam in 1665, overl. te
Paramaribo Aug. 1698. Zijn vrouw was M a g d a l e n a O u t h u y s , geb. te
Maastricht. Hij studeerde in de godgeleerdheid te Leiden en werd in 1695 predikant
in Suriname. Hij schreef: Geestelijke vrijage tusschen den Heere Jezus, Gods Zoon,
en des Zatans boelen en hellenwigten, een korte klaare schriftmaatige en in alle
deszetfs deelen een volkomen verhandelinge van de natuur van 't zaligmaakende
huwelijksverbond, Hozea 2:18, 19 (Rott. 1741); 't Groot erfdeel van een ware
gelovige.... (Rott., z.j.) en: Sleutel van Gods zegeningen, Zach. 12: 10, twee deelen.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. van Protest. Godgel. in Ned. IV,
344; Naamregister van Nederd. boeken tot 1787, 252.
Knipscheer

[Hoyer, Ulrich]
HOYER (Ulrich), geb. waarschijnlijk in Emden. Hij was als burger van Emden
ingeschreven en waarschijnlijk in winter 1569-1570 hopman van de knechten in
Emden, die de stad had aangeworven tot bescherming tegen de Spanjaarden. Later
kwam hij bij de Watergeuzen en werd provoost op het schip van Bartold Entens.
Lag dit schip in de Oostfriesche wateren, dan woonde Hoyer in Emden in een straat
bij de Bolterpoort. Op 12 Sept. 1570 sloeg hij als provoost den spaanschen spion
Filips Abne in de boeien, later is zijn naam niet meer op de vloot gehoord.
Zie over hem: F r a n z , Ostfriesland und die Niederlande, 117, 166, 311, 312;
v a n V l o t e n , Nederl. Volksopstand (1858) I, 161.
Vogels

[Hoynck, Hendrik]
HOYNCK (Hendrik), geb. te Dordrecht, waarschijnlijk tusschen 1520 en 1535, overl.
aldaar vóór 29 April 1582. Hij werd in 1572 schepen en in 1580 heilige geestmeester
ter Groote kerke. Blijkens een verlijbrief van 13 Nov. 1606 moet hij een leengoed
bij Vlaardingen gehad hebben. Hij was de zoon van O t t o , die in Engeland zou
geboren zijn en kleinzoon van J o h a n , van wien alleen bekend is, dat hij te Dordt
woonachtig was. Volgens de familietraditie zou het geslacht Hoynck van engelschen
oorsprong zijn, terwijl anderen Hannover als zijn bakermat noemen.
Uit zijn huwelijk met C o r n e l i a M o l l , van wie alleen bekend is, dat zij vóór
Sept. 1555 reeds overl. was, sproot een zoon D i r c k . Evenmin wordt iets naders
omtrent zijn tweede vrouw M a r i a M o l e n vermeld. Zij voerde hetzelfde wapen
als de nog bestaande familie van der Muelen. Hij kreeg bij haar een dochter M a r i a ,
overl. te Dordrecht 1623, gehuwd met W i l l e m d e J o n g e v a n B a e r t w i j k .
Bij zijn derde vrouw C o r n e l i a v a n W e e z e l verwekte hij een zoon O t t o (diens
zoon Cornelis volgt). Zijn vierde en laatste echt bleef kinderloos.
Zie: M a r t e n s , Het geslacht Hoynck van Papendrecht in het Alg. Ned. fam. blad
1891; B a l e n , Dordrecht.
Bartelds
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[Hoynck van Papendrecht, Arend Johan]
HOYNCK VAN PAPENDRECHT (Arend Johan), zoon van Paulus Cornelis, die
volgt, geb. te Heusden 8 Sept. 1773, overl. te Utrecht 23 Mei 1828. Hij begaf zich
in militairen dienst, onderscheidde zich als eerste luitenant in het eerste regiment
bataafsche huzaren tijdens den winterveldtocht in Duitschland (1800) en werd bij
dagorder om een moedig wapenfeit tijdens den oorlog tegen Rusland eervol vermeld
en tot ridder van het Leg. van Eer benoemd. Na den val van Napoleon werd hij
kolonel van het regiment lichte dragonders en tevens ridder der Mil. Willemsorde.
Hij was in 1801 te Zutfen gehuwd met A n n a
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H e l e n a S t e d m a n , aldaar geb. 1779 en overleden 1836, dochter van den luit.
gen. J a n A n d r e a s S. en kleindochter van W i l l e m G e o r g e S., lult. kol. in
de schotsche brigade, en van N i c o l a G e e r t r u y d v a n d e P o l l . Zij schonk
hem een zoon, die vroeg gestorven is.
Zie: B o s s c h a , Nederl. heldendaden te land III, 126; v. S y p e s t e y n , Gesch.
v.h. reg. holl. huzaren, 151, 153; Alg. Ned. fam. bl. 1891.
Bartelds

[Hoynck van Papendrecht, Cornelis]
HOYNCK VAN PAPENDRECHT (Cornelis), geb. te Delft, overl. te Dordrecht 1667,
zoon van O t t o H o y n c k H e n d r i k s z o o n (zie art. Hendr. H.), geb. 1570, die
in 1596 gehuwd was met A n n a v a n M u y l w i j c k . Na den dood van zijn oom
A d r i a a n v a n M u y l w i j c k was hij de eerste die zich Hoynck van Papendrecht
genoemd heeft. Vrijheeren van deze reeds in de 13de eeuw vrije hooge heerlijkheid,
leen van de graven van Holland, waren achtereenvolgens geweest de Brederodes
(tot 1421), Arent van Gent, Tielman en Willem Oem en diens verwanten Jan en
Adriaan van Muylwijck, welke laatste het leen met de Matena verkocht aan Cornelis
Hoynck (13 Juni 1652). Dit geslacht is tot op heden dezen naam blijven voeren, ook
toen Hendrik Onderwater (4 Juni 1697) de heerlijkheid had aangekocht. In 1744
kwam zij aan de stad Dordrecht, die na het verval der heerlijke rechten (1795) den
titel behield, tot ook deze in 1865 door haar verkocht werd.
Hij was gehuwd met M a r i a C o r n e l i a O e m , dochter van H e r m a n O e m
J a n s z . en van C o r n e l i a A n t o n i s J o r d e n s d o c h t e r d e Z e e , die hem
twee zoons, O t t o en J o h a n , schonk.
Zie: B a l e n , Dordrecht; v a n D a l e n , Papendrecht (Dordr. 1925); Alg. Ned.
fam. bl. 1891.
Bartelds

[Hoynck van Papendrecht, Johan]
HOYNCK VAN PAPENDRECHT (Johan), vader van Otto Hendrik, die volgt, en
zoon van Reinier Bernardus (dl. II, kol. 613), geb. te 's Gravenhage 31 Oct. 1721,
overl. te St. Michielsgestel 23 Nov. 1774. Als zoovelen van zijn geslacht trad hij in
den krijgsdienst, nam als vrijwilliger de wapenen op voor de koningin van Hongarije
en Bohemen (Sept. 1742) en maakte van 1743-46 onder den cavalerie-generaal
van Dam den oostenrijkschen successie-oorlog mee. In 1746 was hij vaandrig; hij
nam deel aan den slag bij Roucoux, waarm het hem gelukte drie stukken
nederlandsch geschut te heroveren, die hij den prins van Waldeck te Maastricht
aanbood. Als belooning werd hij tot kapitein van een regiment dragonders in het
Staatsche leger benoemd (Dec. 1746). Na het casseeren hiervan werd hij op
non-actief gesteld (30 Dec. 1749). In 1768 weer in actieven dienst hersteld, werd
hij Sept. 1772 kolonel-commandant van het regiment dragonders van den gen.
majoor van Bylandt. Hij overleed op het huis Overkerk.
Zijn eerste echtgenoote was sinds 1752 T h e r e s i a M a r i a v a n L i n t e l o ,
geb. te Amsterdam 1730, overl. te St. Michielsgestel 16 Oct. 1762, dochter van
J o h a n B e n e d i c t u s en van H e n d r i n a P a u l i n a v a n A n r a e . Hij
hertrouwde (9 Aug. 1764) met M a r i a C o r n e l i a B r a c c o , dochter van Mr. J o h .
J a c . B., advocaat te Bergen op Zoom, en van G e e r t r u i d J a c o b a K e c k m a n ,
geb. te B.o.Z. 1742, overl. 2 Apr. 1814. Na den dood van haar man hertrouwde zij
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met Mr. M a x . A e g i d i u s v.d. B r o e c k , raadsheer en momboir in het hof van het
overkwartier van Gelderland.
De kinderen uit zijn eerste huwelijk waren Reinier Bernardus (2) en Otto Hendrik,
die volgen,
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voorts J o h a n C o r n e l i s en nog twee dochters; dic uit het tweede: C o r n e l i s
P a u l u s (1768-1837) luit-kolonel, ongehuwd gest., J a c o b J o h a n (1770-94) en
een dochter.
Zie: d'A b l a i n g v a n G i e s s e n b u r g , Wapenboek der ridders van de Duitsche
Orde ('s Gravenh. 1871): Alg. Ned. fam. bl. 1891.
Bartelds

[Hoynck van Papendrecht, Otto Hendrik]
HOYNCK VAN PAPENDRECHT (Otto Hendrik), zoon van den voorgaande, geb.
te Dungen bij 's Hertogenbosch 20 Maart 1757, overl. te Barneveld 28 Mei 1829.
Als velen van dit oorspronkelijk r.k. geslacht, waarvoor in de republiek dus niet vele
betrekkingen open stonden, koos hij de militaire loopbaan, doorliep de lagere rangen,
werd tot ritmeester bevorderd in het regiment waalsche dragonders van den graaf
van Bylandt, tot hij in 1787 buiten dienst gesteld werd. In 1795 kwam zijn benoeming
af tot ritmeester in het eerste regiment bataafsche cavalerie. Evenals andere leden
van zijn familie is hij in 1787 overgegaan tot de Gereformeerde kerk.
In 1783 huwde hij te Veere met P e t r o n e l l a S a r a C h a l m e r s , dochter van
Mr. J a n M a r i n u s C h a l m e r s , raadpensionaris van Zeeland, en van S u s a n n a
H e n r i c a G o d i n . Uit dit huwelijk sproten 11 kinderen, waarvan 9 op jongen
leeftijd stierven. De 2 overigen zijn: J a c o b C h a l m e r s H. v. P. en A r n o l d i n a
F r e d e r i c a . Na den dood van zijn eerste vrouw hertrouwde hij te Delft met C l a r a
F r e d e r i c a v a n H e e m s k e r c k , geb. aldaar 1770, overl. te Wassenaar 1818.
Zij was de dochter van Mr. J a n A n t h o n y v. H., schepen van Delft, geb. en overl.
aldaar in 1743 en 1795, en van C a t h a r i n a M a r g a r e t h a F l a m e n t . Zij schonk
hem 5 kinderen, die ongehuwd of jong gestorven zijn, behalve C a t h a r i n a
J a c o b a S a r a , geb. te Leiden 14 Oct. 1799, overl. te Barneveld 11 Mei 1865. Zij
huwde te Wassenaar 22 April 1825 met J o h a n n e s v a n P e r s i j n . Uit dit huwelijk
is gesproten Dr. Cornelis Johan van P. (dl. III, kol. 966), echtgenoot van L o u i s e
Charlotte Schmalhausen.
Zie: M a r t e n s , Het geslacht Hoynck van Papendrecht in Alg. Ned. fam. blad
1891.
Bartelds

[Hoynck van Papendrecht, Paulus Cornelis (1)]
HOYNCK VAN PAPENDRECHT (Paulus Cornelis) (1), neef van Cornelis Paulus
(dl. II, kol. 613), geb. te Heusden 21 Dec. 1732, overl. aldaar 6 Febr. 1805. Hij was
de zoon van T i e l e m a n F r a n c i s c u s X a v e r i u s , geb. te Dordrecht 1692,
gest. te Heusden 1761, en van A g a t h a T h o m e e , in 1756 aldaar overleden. Hij
werd notaris te 's Gravenhage, in 1765 auditeur-militair van het garnizoen en
serviesmeester in zijn geboortestad. In 1787 bovendien provisioneel drossaard,
schout en dijkgraaf van stad en lande van Heusden en drossaard van Engelen en
Vlijmen.
Op 30 Juni 1750 werd hij lid der Hervormde kerk te 's Gravenhage, waardoor hij
de stamvader is geworden van den thans nog bloeienden protestantschen tak van
dit geslacht.
Hij was gehuwd (17 April 1758) met A p o l l o n i a H e n r i ë t t a P r o b s t i n g ,
geb. te Heusden 23 Mei 1732, aldaaroverl. 27 Febr. 1806, dochter van Ds. E r n s t
E n g e l b r e c h t P. te Heusden en van J a c o b a V i n c e n t i a v a n
D u s s e l d o r p . Hun kinderen waren A g a t h a (1759-93), gehuwd met G e r a r d d u
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R y , die in 1815 luit.-gen. was; G e e r t r u i d a M a r i a (1761-1843), ongeh. overl.;
Anthony Tieleman Ernst (1) (dl. II, kol. 612); M a r i a ; A b r a h a m Q u i r i j n ,
secretaris van Breda, en Arend Johan, die voorgaat.
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Zie: Alg. Ned. fam. blad 1883, 84; M a r t e n s . Het geslacht H. v. P. in jaargang
1891 van dit blad,
Bartelds

[Hoynck van Papendrecht, Paulus Cornelis (2)]
HOYNCK VAN PAPENDRECHT (Paulus Cornelis) (2), kleinzoon van den
voorgaande en zoon van Anthony Tieleman Ernst (1) (dl. II, kol. 612), geb. te
Dordrecht 24 Sept. 1793, overl. te Rotterdam 18 Juni 1877. Nog student in de rechten
aan de leidsche hoogeschool, nam hij in 1813 als vrijwilliger dienst in den rang van
eersten luitenant in het regiment Oranje-Pruisen. Hij maakte met de geallieerden
de campagnes van 1813-15 mee, nam deel aan de belegering van de vesting
Gorkum, welke de fransche bevelhebber graaf Rampon 18 Febr. 1814 moest
overgeven, was tegenwoordig bij het beleg van Bergen op Zoom en Antwerpen en
stond tijdens den slag bij Waterloo bij den uitersten rechtervleugel te Doornik, die
echter buiten gevecht gebleven is. Op verzoek eervol ontslagen (7 Dec. 1815),
hervatte hij zijn studiën in de rechten en promoveerde in 1817. Hij vestigde zich als
advocaat te Rotterdam, waar hij van 1865-73 deken der orde van advocaten is
geweest. Bij de instelling der rijkscommissie voor de droogmaking van den Zuidplas
bij Gouda, werd hij tot secretaris benoemd.
In 1818 huwde hij M a r i a E l i s a b e t h S c h e l t u s (1794-1828), dochter van
Mr. I s a ä c S. (1769-1843), als rijksontvanger te Alkmaar overleden, en van
J a c o b a H e s t e r V o s (1777-1854), dochter van J o h a n V o s , gouverneur
van Java en raad van Indië, en van I d a W i l h e l m i n a B a k e , nicht van den
G.-G. van der Parra (1761-75). Na haar dood hertrouwde hij met G e o r g i n a
F r a n c i n a E l g i n (1789-1852), dochter van J o h n en van F r a n c i s c a
J o h a n n a H e n r i e t t a L o r m i e r . Kinderen uit zijn eerste huwelijk waren behalve
Anthony (2) (dl. II, kol. 613), Mr. I s a ä c W i l l e m (1820-61), M r . P a u l u s
C o r n e l i s (1823-70) en P a u l i n a S a r a . Uit zijn tweeden echt is gesproten
J o h n C o r n e l i s (geb. 1833), later agent der Ned. Handelmaatschappij te
Rotterdam en echtgenoot van F r a n c i n a H u d i g .
Zie: Alg. Ned. fam. blad 1883, 1884 en 1891.
Bartelds

[Hoynck van Papendrecht, Reinier Bernardus (2)]
HOYNCK VAN PAPENDRECHT (Reinier Bernardus) (2), zoon van Johan en broer
van Otto Hendrik, die voorgaan, geb. 1753, overl. op Malakka 1786 of 87. Na
vaandrig geweest te zijn in het regiment dragonders van den graaf van Bylandt,
ging hij in dienst der O.I.C. naar Java, waar hij in 1775 aankwam. Hij doorliep de
verschillende lagere rangen, bracht het tot ontvanger en licentmeester op Malakka,
waar hij op jeugdigen leeftijd overleed.
Zijn eerste vrouw was L o u i s e J e a n n e D e u t z , geb. 1753, overl. te Batavia
1779, dochter van den luit.-gen. G.S. D e u t z , gouverneur van Bergen op Zoom,
en van A l b . C h r . baronesse S n o u c k a e r t v a n S c h a u b u r g . Uit dit huwelijk
sproot een op zeer jeugdigen leeftijd aan de Kaap overleden dochtertje. Hij
hertrouwde in 1780 met M a r i a P a u l i n a S m i t genaamd S c h i p p e r s , weduwe
van G u i l l a u m e C a r p e n t e r v a n W e s t e r b e e k , geb. te 's Hertogenbosch
1739, overl. te Bantam 1779, waar hij in den rang van opperkoopman gezaghebber
was. Zij overleed kinderloos, evenals zijn derde vrouw (sedert 1785)] E l i s a b e t h
D i e t r i c h of D i d e r i k s .
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Bartelds

[Hoynck van Papendrecht, Tieleman Ernst]
HOYNCK VAN PAPENDRECHT (Tieleman Ernst), broer van Anthony (1) (dl. II,
kol. 612) en van Arend Johan, zoon van Paulus Cornelis (1), die voorgaan, geb. te
Heusden 25 Nov. 1766, overl. te Zutfen 30 Nov. 1819. Hij trad in militairen dienst,

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 8

867
doch om zijn anti-stadhouderlijke gevoelens achtte hij het veiliger na de restauratie
van 1787 naar Frankrijk uit te wijken. In 1795 met het legioen Bataven teruggekomen,
had ook hij het denkbeeld opgegeven, het bestaande ‘grondwettig te herstellen’. In
1799 werd hij luit-kol. van het derde bataillon bataafsche jagers te Koevorden. Na
als generaal-majoor gepensionneerd te zijn, vestigde hij zich te Zutfen.
Hij was gehuwd met J o h a n n a M a r g a r e t h a H e s h u s i u s , geb. 1774, overl.
te Zutfen 1846, dochter van S a m u e l H. en van J o h a n n a A l e t t a G i j z e l i n g .
Hieruit sproten twee dochters.
Bartelds

[Huber, Johannes Lambertus]
HUBER (Johannes Lambertus), geb. te Leeuwarden 8 Aug. 1750, overl. te Blessum
(gemeente Menaldumadeel) 30 Juni 1826, was de oudste zoon van U l r i c h
H e r m a n H u b e r en C a t h a r i n a B e r g h u i s . Hij ging school in 1762 te
Bodegraven. in 1763 te Leerdam en in 1764 te Franeker, en deed in 1767 met
eenige kooplieden een reis naar Engeland. Terugkomende, vond hij zijn vader
overleden (17 Oct. 1767) en bekwaamde zich nu in administratie bij een notaris,
tevens procureur. Op 5 Mei 1769 werd hij benoemd tot ontvanger der convooien
en licenten te Makkum. In 1780 nam hij uit dezen post ontslag. In 1774 werd hij door
de eigenerfden van het Bilt naar de Staten van Friesland afgevaardigd, maar daar
hij te onafhankelijk was, werd hij door den invloed van den grietman dier grietenij
du Tour in Jan. 1778 niet herkozen. Kort daarna werd hij door de eigenerfden van
Wonseradeel naar hetzelfde lichaam afgevaardigd, maar in 1783 door den invloed
van den grietman W.H. thoe Schwartzenberg weder daaruit verwijderd. In hetzelfde
jaar werd hij ontvanger der floreenen en speciën in Menaldumadcel en vestigde hij
zich te Dronrijp.
Toen de oppositie in Friesland tegen de onderdrukking door de grietmannen veld
won, was Huber een der leiders. Hij werd 12 Jan. 1785 op een vergadering der
vrijkorpsen te Leeuwarden tot secretaris gekozen en hem werd, toen de vrijkorpsen
bij plakkaat van 25 Sept. 1786 verboden werden, opgedragen, in de andere gewesten
aan de Patriotten hulp te vragen. Hij bezocht alle provinciën behalve Zeeland, en
zijn reis had veel succes. De in 1787 te Franeker bijeengekomen minderheid der
Staten belastte hem met de directie der financiën. Na de komst van het pruisische
leger in Sept. van dat jaar vluchtte hij eerst naar Amsterdam en toen die stad zich
3 Oct. aan den pruisischen commandant overgaf, naar Antwerpen, daarna naar
Brussel. In Jan. 1788 kwam hij te St. Omeraan, waar zijn vriend C.L. van Beyma
(dit dl., kol. 94) hem spoedig aanwees als zijn secretaris voor den van
regeeringswege aan de nederlandsche uitgewekenen toegezegden steun, ter
vervanging van J. Valckenaer (dl. I, kol. 1509).
In Jan. 1789 werd hij voor het hof van Friesland gedaagd en daar hij in 1787 op
zijn particulier crediet negotiatiën had gedaan, hoewel gedekt door besluiten van
de opstandige Staten, werden zijn goederen verbeurd verklaard.
Hij was dikwijls te Parijs en heeft daar vaak de vergaderingen der Jacobijnenclub,
der Nationale vergadering, der wetgevende vergadering en der conventie bijgewoond.
Op 26 Juli 1792 werd vooral door zijn invloed de oprichting gedecreteerd van een
légion franche étrangére, deze oprichting werd 1 Aug. d.a.v. door den Koning
goedgekeurd. Met Dr. van Hoey uit Gorinchem ging hij als administrateur in genoemd
legioen dienen, en had daardoor veel bemoeiingen met generaal Dumouriez. Toen
deze den slag bij Neerwinden op 18 Mrt.
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1793 verloor, was Huber te Breda, hij trok toen met het leger terug. De
vreemdenlegioenen werden in Nov. 1793 ontbonden. Den winter 1793-94 sleet hij
eerst op een buitenplaats tusschen Rijsel en Meenen en vervolgens bij zijn zwager
H. Tuinhout te Duinkerken, ook een uitgewekene.
In 1794 werd hij door de fransche regeering aangewezen als agent, om te trachten,
Frankrijk van levensmiddelen te voorzien. Hij deed daarvoor een reis naar Hamburg,
waar hij 30 Juni aankwam. Hij had weinig succes, maar had het geluk, te Oldenburg
zijn vrouw, die te Groningen was gaan wonen, te ontmoeten. Hij woonde eenige
maanden te Zwolle en te Kampen, en keerde na het in Nederland binnenrukken
van het leger van Pichegru in Friesland terug.
Op 7 Febr. 1795 werd door de Staten-Generaal bepaald, dat alle veroordeelingen
wegens de gebeurtenissen van 1787 geannuleerd werden. Hij werd dadelijk lid van
het comité revolutionnair en kort daarna lid van de vergadering van provisioneele
representanten van Friesland, die optrad ter vervanging van de Staten. Hij nam 19
Febr. 1795 zitting en werd denzelfden dag gekozen tot afgevaardigde naar de
Staten-Generaal in den Haag, waar hij 25 d.a.v. aankwam. Van 30 Mrt. tot 6 Apr.
was hij president der Staten-Generaal.
Hij heeft als lid van dit lichaam veel gearbeid en werd o.a. benoemd als een der
4 leden tot het voeren der onderhandelingen met de beide gevolmachtigden van
Frankrijk, welke eindigden in het verdrag van den Haag van 16 Mei 1795, waarbij
wel de generaliteitslanden behalve Brabant werden afgestaan, maar waarbij erger
voorkomen werd. Voor de teruggekeerde uitgewekenen heeft hij in dezen tijd veel
gedaan. Hij voerde de hoofdcorrespondentie met de achtereenvolgende besturen
in Friesland en wel in zeer gematigden zin.
In Mei 1795 werd hij met twee anderen benoemd tot muntmeester-generaal, hij
bleef dit tot kort na Jan. 1798, toen het muntwezen overging naar het toen opgerichte
agentschap van Financiën. Op 16 Juni 1795 hadden de eerste verkiezingen voor
de Staten van Friesland plaats, Huber werd toen gekozen voor Menaldumadeel,
maar nam als afgevaardigde ter Staten-Generaal geen zitting. In laatstgenoemde
kwaliteit presideerde hij op 29 Dec. 1795, toen de Staten-Generaal eindelijk moesten
beslissen over de reeds 29 Mei te voren gedane voorstellen van Holland om hun
bevoegdheden aan een Nationale vergadering over te dragen. Daar hij tegenstander
was van deze overdracht en ook de Staten van Friesland er tegen waren, verliet hij
den voorzitterstoel, zeggende geen bevoegdheid te hebben, in deze te beslissen.
Toen werd de zetel door den vorigen president P. Pijpers ingenomen en met 4 tegen
3 stemmen (de stemming geschiedde nog provinciesgewijs en 2 provinciën hielden
zich onzijdig) tot de overdracht besloten. Tevens werd besloten, dat het ontworpen
en 13 Dec. 1795 ingeleverde reglement, zooals het nu veranderd was, van 18 Febr.
1796 van kracht zou zijn. De houding van Huber sproot waarschijnlijk voort uit de
vrees, dat er met hulp van de fransche militaire macht een staatsgreep zou plaats
hebben, gelijk later tot driemaal toe het geval geweest is.
Als afgevaardigde ter Staten-Generaal richtte hij in het laatst van Jan. 1796 een
schrijven tot zijn friesche vrienden, hetwelk onderschept werd. Daar juist in Friesland
op 26 Jan. een revolutie had plaats gehad, werd Huber bij besluit van 28 d.a.v.
afgezet als afgevaardigde naar de Staten-Generaal.
Op 10 Febr. had in Friesland een tweede revolutie plaats, waarbij tot een gematigd
republikeinsch bewind teruggekeerd werd, terwijl op 22 d.a.v. de
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derde revolutie, weder in radicalen zin, tot stand kwam. Terwijl Huber in den Haag
gebleven was, werd hem nu op 24 Febr. door zijn opvolger, den boer D.C. Kuiken.
in den Haag medegedeeld, dat hij ontslagen was. De reden, dat vanwege de
Staten-Generaal en later vanwege de Nationale vergadering geen maatregelen
tegen het radicale friesche bewind genomen werden, was, dat men liever daarmede
dan met een meer gematigde regeering te maken had, omdat het eerste unitarisch
was, het tweede federalisch zou zijn.
Tengevolge van de verschillende omwentelingen in Friesland hadden de
verkiezingen voor de Nationale vergadering veel later dan in de andere provinciën
plaats, en wel op 30 Mrt. 1796. Niettegenstaande het radicale bewind werd Huber
in het district Harlingen gekozen. Maar daar werd beweerd, dat de telling verkeerd
geweest was en het friesche bewind verschillende beschuldigingen tegen hem
inbracht, duurde het tot 12 Dec. 1796 eer zijn verkiezing was goedgekeurd en hij
dus zitting kon nemen.
Hangende zijn toelating deed hij met J. Bosscha in 1796 een reis naar Parijs; zij
waren afgevaardigd door hun friesche vrienden en trachtten den directeur Reubell
en den minister Cochon de Lapparent over te halen om hun invloed te gebruiken
tot wijziging der toestanden in Friesland, hetwelk evenwel mislukte. Hoewel Huber
in 1797 lid der Nationale vergadering was, behoorde hij nog tot de uit Friesland
verbannenen. Hij zoowel als dat lichaam schreven hierover 22 Juni van dat jaar aan
de friesche regeering, maar deze antwoordde, dat dit een zaak van inwendig beheer
was. Bij de verkiezing op 2 Aug. 1797 werd hij, waarschijnlijk door den invloed van
het friesche bestuur, niet herkozen. Hij ging toen te Zwolle wonen en werd daar
door twee leden der Nationale vergadering belast met het organiseeren eener
burgerwacht.
Na den staatsgreep van 12 Juni d.a.v., toen de verbanningsbesluiten werden
ingetrokken, huurde hij een huis te Leeuwarden. Toen het land met ingang van 1
Jan. 1799 in departementen verdeeld werd, werd Huber op 20 Dec. 1798 in den
ring Bolsward tot lid van het bestuur van het departement Eems gekozen. Dit
departement bestond uit het deel van Friesland ten noordwesten van een lijn,
loopende van bezuiden Staveren noordwaarts langs Oldeboorn en zuidwaarts langs
Beetsterzwaag tot een punt op de grens van Groningen en Drente; verder uit geheel
Groningen en enkele dorpen in het noorden van Drente. Het bestuur bestond uit 7
leden, waarvan 4 uit Friesland en 3 uit Groningen.
Op 28 Mei 1801 werd Huber in het district Leeuwarden tot lid van het
Vertegenwoordigend lichaam gekozen. In den tijd, gedurende welken hij hier zitting
had, heeft hij veel moeite gedaan om voor zich en zijn lotgenooten van 1787 tot
1795 schadevergoeding te verkrijgen. Er was in 1800 bepaald, dat zij verleend zou
worden, maar in 1802 heeft men onder den indruk van het jaarlijks toenemende
deficit, en ook omdat Friesland de vergoeding behoorde te betalen en men haar
wegens de eenige jaren te voren geschiede amalgamatie der schulden niet meer
op dat gewest kon verhalen, vele verzoeken van dien aard van de hand gewezen,
hoewel er toch later nog schadevergoedingen zijn verleend.
De staatsgreep van 19 Sept. 1801 maakte een eind aan het lidmaatschap van
het vertegenwoordigend lichaam, maar het Staatsbewind benoemde Huber 22 Oct.
d.a.v. tot lid van het toen ingestelde Wetgevend lichaam. In dezen tijd vestigde hij
zich te Franeker, waar twee zijner zonen studeerden.
Daar hij 17 Dec. 1802 benoemd werd tot drost in
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het 9e drostambt van Friesland, bestaande uit Wonseradeel en Hannaarderadeel,
nam hij ontslag als volksvertegenwoordiger. Het drostschap was uitsluitend een
rechterlijke betrekking. Sedert is hij niet meerbuiten Friesland in functie geweest.
In 1803 verhuisde hij naar Weidum.
Onder den raadpensionaris Schimmelpenninck werd hij 24 Febr. 1806 drost in
het 9e district, dat bestond uit Wonseradeel en Bolsward. Daar in Mei 1807 de naam
landdrost gegeven werd aan de hoofden van de departementale besturen en de
naam kwartierdrost aan die der kwartieren in welke de departementen nu verdeeld
werden, veranderde men den naam van drost in dien van baljuw.
Toen onder het keizerrijk een geheel nieuwe rechterlijke organisatie,
overeenstemmend met de fransche, werd ingevoerd, werd Huber vrederechter in
het kanton Dronrijp.
Eindelijk keerde hij, na de bevrijding van liet fransche bestuur, terug tot het
administratief beheer, daar hij bij koninklijk besluit van 24 Juni 1816 benoemd werd
tot grietman van het Bilt. Hij ging te St. Anna Parochie wonen, doch verwisselde
deze woonplaats eenige jaren voor zijn overlijden met die op Rinia- state te Blessum.
Hij huwde te Nieuwland in Dec. 1773 M e t j e T u i n h o u t , geb. 28 Febr. 1755,
overl. 10 Nov. 1802 en in 1803 E l i s e P r a t j e n , weduwe van A. van Boelens.
Laatstgenoemde overleed 13 Sept. 1808. Bij de eerste vrouw had hij 4 zonen,
waarvan een als student overleed, een ander als ritmeester der huzaren op den
terugtocht uit Rusland 6 Dec. 1812 sneuvelde.
Hij was wel geen groot, maar een volkomen eerlijk man, vol ijver voor de goede
zaak, die vooral in 1795 veel invloed heeft gehad; later daalde die aanmerkelijk. Hij
was in 1787 een warm Patriot, maar ook door hetgeen hij te Parijs gezien had,
langzamerhand zeer gematigd geworden.
Zijn portret is gegraveerd door Chrétien, J. Wijsman en een onbekende.
Zie omtrent hem: J a p i k s e , Een onuitgegeven levensbericht van Johannes
Lambertus Huber, in Blok en Japikse's Bijdragen voor geschiedenis en oudheidkunde
1923, blz. 41 en 227.
Ramaer

[Huber, Mr. Ulrich Jan]
HUBER (Mr. Ulrich Jan), geb. te Leeuwarden 4 Dec. 1752, overl. te 's Gravenhage
23 Maart 1804, was de tweede zoon van U.H. H u b e r en C. B e r g h u i s
Hij werd te Franeker als student ingeschreven 1 Sept. 1769 en promoveerde
aldaar in de rechten in Jan. 1775. Hij vestigde zich als advocaat te Leeuwarden en
was medewerker aan de Naauwkeurige verklaring van de statuten van Friesland,
van welk werk hij een der deelen bewerkte.
In 1783 werd hij raadsheer in het gerechtshof van Friesland. Als gematigd Patriot
was hij een van de drie raadsheeren, uit den tijd van voor de omwenteling, die 8
Juli 1795 niet door de Staten werden afgezet. Daarentegen werden deze drie, toen
de radicalen in Friesland de overhand bekomen hadden, op 11 April 1796 ook
afgezet.
Wellicht als protest tegen dezen maatregel werd Huber bij de verkiezingen op 2
Aug. 1797 in de districten Leeuwarden (buitengemeenten), Sneek, Harlingen en
Berlikum tot lid der Nationale vergadering gekozen. Hij trad op voor het
eerstgenoemde, en werd 15 Oct. d.a.v. tot lid der 2e commissie voor het
samenstellen eener constitutie gekozen. Daardoor trad hij als lid af. Op 23 Jan.
1798, den dag na den staatsgreep, was hij een dergenen, die weigerden, de
verklaring van afkeer van het stadhouderschap, het federalisme enz. te teekenen.
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zen Nationale vergadering ongeschikt verklaard om posten in dienst der bataafsche
republiek te bekleeden. Na den staatsgreep van 12 Juni 1798 had deze publicatie
geen effect, maar hij kwam toen evenmin als zijn 27 ambtgenooten in de
constitueerende vergadering terug.
Bij de verkiezingen voor het Vertegenwoordigend lichaam werd hij 15 Juli 1798
tot lid voor Leeuwarden gekozen. Voor de zitting 1798-1799 werd hij door zijn
medeleden gekozen tot lid der Tweede (= onze Eerste) Kamer; gedurende de beide
volgende zittingjaren was hij lid der Eerste Kamer.
Hij was in deze kwaliteit lid eener commissie tot herziening der constitutie. Zij
bracht 20 Mei 1801 rapport uit. Daar hij 28 Mei 1801 niet herkozen werd, heeft hij
geen deel kunnen nemen aan de discussiën dienaangaande in het
Vertegenwoordigend lichaam.
Hij werd 17 Nov. 1801 met ingang van 1 Mrt. 1802 door het Staatsbewind benoemd
tot raadsheer in het Nationaal gerechtshof en verhuisde daarvoor naar den Haag.
Hij bleef dit tot zijn overlijden.
Hij huwde 11 Jan. 1786 W i l h e l m i n a d e V r i e s e , geb. 8 Oct. 1762, overl.
29 Maart 1812, bij wie hij een zoon had.
Ramaer

[Huber, Mr. Abraham Christiaan de Hertoghe]
HUBER (Mr. Abraham Christiaan d e H e r t o g h e ), geb. te Leeuwarden 16 Mei
1772, overl. te 's Gravenhage 18 Aug. 1840, was de zoon van H e r m a n u s
U l r i c u s H u b e r en M a r g a r e t h a B a r b a r a E m m e n . Hij studeerde aan
de hoogeschool te Groningen, waar hij 17 Sept. 1790 werd ingeschreven en 16 Juli
1796 op een dissertatie, getiteld: De praecipuis criminum excusandorum caussis,
promoveerde.
Hij werd 22 Jan. 1814 benoemd tot raadsheer in het Hoog gerechtshof voor de
financiën en zeezaken en toen dit werd opgeheven, Febr. 1820, tot raadsheer in
het Hoog gerechtshof (hof van appel en van cassatie) te 's Gravenhage, eindelijk
17 Mei 1838 tot lid van den Hoogen Raad der Nederlanden (alleen hof van cassatie).
Hij werd in 1832 lid der commissie, ingesteld 2 Dec. 1823, omtrent de stichtingen
voor onderwijs.
Hij huwde 16 Mei 1803 A r e n d i n a H e n r i e t t a v a n S u c h t e l e n , geb. 4
April 1774, overl. 15 Nov. 1816, bij wie hij 6 kinderen had, waarvan 5 jong stierven,
een dochter bleef hen.
Ramaer

[Huber, Mr. Ulrich Herman Wielinga]
HUBER (Mr. Ulrich Herman W i e l i n g a ), geb. te Leeuwarden 5 Dec. 1792, overl.
te Kornjum, gemeente Leeuwarderadeel 17 Oct. 1871. was de zoon van E p e u s
W i e l i n g a H u b e r en H i l l e g o n d a v a n B o e l e n s . Hij studeerde aan de
universiteit te Groningen, waar hij 21 Aug. 1811 werd ingeschreven en waar hij 16
Juni 1819 in de rechten promoveerde op een dissertatie De condemnatione ad
bestias. Hij werd in Mei 1825 benoemd tot rechter in de rechtbank van eersten
aanleg te Leeuwarden. Op 8 Juli 1830 kozen de provinciale staten van Friesland
hem tot lid van de Tweede Kamer. maar hij heeft die benoeming niet aangenomen.
Op 16 Sept. 1838 werd hij raadsheer in het provinciaal gerechtshof van Friesland.
Op zijn verzoek werd hij bij koninklijk besluit van 2 Oct. 1852 als zoodanig met
ingang van 1 Nov. d.a.v. eervol ontslagen.
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Hij woonde des zomers op Martena-state te Kornjum. Hij huwde in 1821 jkvr.
A n s k j e D o y s V e g i l i n v a n C l a e r b e r g e n , geb. 3 Jan. 1787, overl. 1 Mei
1866, weduwe van Gijsbert Casijn baron van Eck. Zij hadden een doodgeboren
kind.
Ramaer

[Hubrecht, Jan (1)]
HUBRECHT (Jan) (1), zoon van P i e t e r H. en van J u r i n a v a n S c h o o t e n ,
geb. te
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Leiden 5 Mei 1606. overl. Sept. 1669. Zijn vader was dekendrapier te Leiden waar
hij overl. in 1647; diens vader J a n vestigde zich te Leiden, waar hij 15 Febr. 1590
poorter werd, komende uit Eecloo, en 1604 overleed. In vroeger eeuwen moet het
geslacht in Brugge tot de magistratuur hebben behoord. Met dezen Jan kwam ook
diens broeder G i l l e s naar Leiden over. De kleinzoon Jan vestigde zich als
lakenfabrikant en koopman in zijn geboorteplaats (1626), in welk jaar hij ook tot lid
der Ned. Herv. gemeente aldaar werd aangenomen, waarbij hij herhaaldelijk tot
diaken en ouderling werd gekozen. In 1655-57 werd hij door den magistraat benoemd
tot gouverneur van de fusteyn of bombazijnnering. Hij schijnt, zegt S c h e f f e r , een
dier krachtige poorters van de eerste helft der 17 de eeuw geweest te zijn, die aan
grooten eenvoud en oprechte vroomheid, tevens een open oog en oor voegden
voor de belangrijke gebeurtenissen van hun tijd en hun welv art gebruikten om zich
met schoone voorwerpen te omringen. In het familiearchief komen nog voor een
serie van 22 oudhollandsche almanakken, tusschen 1626 en 1667 door hem met
karakteristieke aanteekeningen verrijkt, als ook de familiebijbel, waarin hij en zijn
nakomelingen hun notities voegden. De portretten van hem en van zijn vrouw zijn
geschilderd door Pieter Cornelisz. van Slingeland (1640-91).
Hij huwde in 1636 met A n n a G h y s , dochter van J o s i a s , wiens geslacht uit
Kortrijk afkomstig was, en van S a r a v a n d e r H a e g e n , kleindochter van
Jacques v.d .H., heer van Grothem, met wien, volgens v. Meteren prins Willem in
de bange jaren van 1570-72 in briefwisseling stond. Zij werd geboren in 1615 en
overleed eenige weken na haar echtgenoot. Hun kinderen waren 1) P i e t e r (geb.
1645), die in 1660 als student aan de leidsche hoogeschool werd ingeschreven.
maar zijn studiën niet voleindigde en koopman werd; hij huwde met Q u i r i n a
B o u v i u s , die hem twee kinderen schonk: M a r i a C a t h a r i n a en J a c o b u s ;
2) J o s i a s of J o s a y a s , geb. en overl. te Leiden (1648-91), waar hij
droogscheerder was; hij werd de echtgenoot van A g n e t a v a n P e e n e n , die
hem acht kinderen schonk; zijn wapen komt voor op den verguld zilveren bokaal
met deksel in het stedelijk museum te Leiden; 3) Johan, die volgt.
Zie over hem en de volgenden: S c h e f f e r , Genealogie van het geslacht Hubrecht
(Rotterd. 1879) in de reeks Ned. fam. arch.
Bartelds

[Hubrecht, Mr. Jan (2)]
HUBRECHT (Mr. Jan) (2), zoon van Mr. J o s i a s H. en van M a r i a v a n
L a n s c h o t , geb. te Leiden 7 Aug. 1718, aldaar overl. 5 April 1794. Na op 15 Maart
1730 ingeschreven te zijn als student aan de leidsche universiteit, promoveerde hij
1 Aug. 1738 in de rechten op een proefschrift De acquirendo rerum dominio. In 1743
werd hij kapitein onder het Oranjevaandel te Leiden; op 18 Oct. 1748 raad van de
veertigen, in 1754 schepen, in 1757 afgevaardigde ter St.-Gen., in 1764
burgemeester, in 1765 schout der stad Leiden, meesterknaap van Holland en
West-Friesland en hoofdofficier zijner geboortestad, in 1772 hoogheemraad van
het Groot Waterschap van Woerden, in 1774 gecommitteerde raad en ten slotte in
1789 hoogheemraad van Rijnland. Hij stond bekend als een zeer werkzaam, energiek
en bekwaam regent, wiens doorwrochte adviezen en memories op hoogen prijs
werden gesteld. Hiervan getuigt ook het pamflet (Knuttel 18114): Naamlijst van de
10 voornaame ofte Hooftsprekers binnen de stad Leyden onder welkers directie
alles (ten nutte der posteriteyt van de ingeseetenen der
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gemelde stad) geconcludeerd is, beneevens derselver rangh (1748). Een exemplaar
hiervan, waarin in margine de namen der met teekens aangeduide personen vermeld
staan, komt voor in het familiearchief, dat voorts van zijn hand bevat een Memorie
specteerende de Capittelduynen te 's Gravesande, als ook een Memorie betr. het
Staalduyn, en een over den Overlast van het conyn (1766), en over de Heerlijkheid
Hondsholredijk. In 1769, na het overlijden van Willem van Haren, belastten rector
magnificus en senaat der hoogeschool van Leiden hem met de administratie der
bibliotheek van Thysius. Zeker is hij ook de dichter van Leyden tot dankbaarheid
verwekt op het tweede eeuw-getij der heuchelijke ontzettingen door J.H. (1774). Na
zijn dood verscheen het zeldzame pamflet (Knuttel 22366): Berichten uit het rijk der
dooden of zamenspraak tusschen den baron Torcq van Rozendael, Petrus Camper
en Mr. Jan Hubrecht, meesterknaap van Holland. In het rijk der dooden. Bij
Grisbourdon, zoon des duivels en comp. (1794).
Op 28 Mei 1743 huwde hij met zijn nicht A g a t h a L y d i a v a n L a n s c h o t ,
geb. te Leiden 17 Nov. 1723. aldaar overl. 13 Nov. 1807, dochter van Mr. J o h a n
v a n L a n s c h o t , burgemeester van Leiden, en van F r a n ç o i s e M a r g a r e t h a
M e e r m a n , dochter van Mr. G e r a r d M. Van haar bestaat nog een silhouette van
1780. Zij hadden behalve drie op zeer jongen leeftijd gestorven kinderen, een zoon
Josias Johan, die volgt, en een dochter J o a n n a F r a n ç o i s e A g a t h a (geb.
1753), gehuwd met Anthony Gustaaf baron van Boetzelaer (dit dl. kol. 138).
Frans van Mieris de jonge (1689-1763) schilderde zijn portret ten voeten uit, hem
voorstellend op negenjarigen leeftijd, als ook die van hem en zijn gade, beide
kniestukken.
Bartelds

[Hubrecht, Dr. Johan]
HUBRECHT (Dr. Johan), zoon van Jan (1), die voorgaat, en van A n n a G h y s ,
geb. te Leiden 10 Mrt. 1655, ald. overl. 23 Jan. 1706. ‘Voor 't eerst in de schole
gegaan’ 23 Juni 1657, dus 2 jaar oud; in 1665 kwam hij op de latijnsche school,
‘deswege in de kost gedaan bij Ds. Bouggius, latijns meester’ en in 1668 als student
aan de leidsche hoogeschool ingeschreven. Als studeerende aan de academie te
Padua komt hij voor op 16 Oct. 1680. Zijn Latijnsche gedichten 1695-96 zijn nog in
handschrift aanwezig, evenals zijn in groot folio gedrukte Adlocutio gratulatoria
Clem. Dom. Guilielmo Tertio D.G. Magnae Brittanniae regi. Ann, aerae Guilielminae
quinto.
Zijn vrouw was sedert 16 Dec. 1681 S o p h i a v a n A c h t h o o v e n (geb. te
Leiden 7 Febr. 1654, aldaar overl. 15 April 1732, dochter van C o r n e l i s P h i l i p s z .
en van A n n a v a n d e r S t o f f e ), die hem drie kinderen schonk: Josias, die volgt,
A n n a C a t h a r i n a en Mr. C o r n e l i s , geb. te Leiden 21 Juni 1688, aldaar overl.
7 Juni 1715.
Bartelds

[Hubrecht, Mr. Josias]
HUBRECHT (Mr. Josias), zoon van Dr. Johan, die voorgaat en van S o p h i a v a n
A c h t h o o v e n , geb. te Leiden 15 Mei 1685, overl. aldaar 17 Maart 1742.
Ingeschreven als student 10 Nov. 1699, gepromoveerd in de rechten 21 Juni 1707,
na verdediging van een proefschrift De Anatocismo, waarna hij zich als advocaat
in zijn geboorteplaats vestigde. In 1713 werd hij door aankoop eigenaar van het
huis ter Lede onder Sassenheim. In 1724 werd hij kapitein der schutterij, in 1731
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raad der veertigen, in 1737 schepen. In 1740 heeft hij zijn stad ter Stat.-Gen.
vertegenwoordigd.
Zijn eerste echtgenoote was A n n a A g n e t a H u b r e c h t (dochter van J o s i a s ,
den zoon van Jan (1), die voorgaat, en van A g n e t a v a n P e e n e n ), geb. te
Leiden 1678, aldaar overl.
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1712. Hun kinderen waren twee zeer jong gestorven dochters. Op 1 Aug. 1713
hertrouwde hij met M a r i a v a n L a n s c h o t , geb. te Leiden 5 Oct. 1682, aldaar
overl. 8 Jan. 1742 (dochter van W o u t e r J o h a n s z v a n L., raad, schepen,
hoofdofficier en burgemeester van Leiden, bewindhebber der O.I.C., rekenmeester
der grafelijke domeinen, meesterknaap van Holland en Westfriesland, en van
J u s t i n e C a t a r i n a d u T o u r ); zij schonk hem een kind: Jan (2), die voorgaat.
Bartelds

[Hubrecht, Josias Johan]
HUBRECHT (Josias Johan), zoon van Jan (2). die voorgaat, en van A g a t h a
L y d i a v a n L a n s c h o t , geb. te Leiden 1746, aldaar omgekomen bij de ramp
van 12 Januari 1807. Hij werd 20 Maart 1757 honoris causa ingeschreven als student
aan de leidsche universiteit, waarna hij 12 Juni 1764 promoveerde in de rechten op
een dissertatie De publicis judiciis. Hij werd secretaris van 's lands universiteits
vierschaar (1764), hoofdman der schutterij (1765), secretaris van het ambacht
Leiderdorp (1770), kolonel der schutterij (1771), adj.-secretaris der stad Leiden
(1775), artillerie-meester dier stad (1780), secretaris van curatoren (1783), secretaris
der stad Leiden (1784). Onder de puinhoopen van zijn huis is hij door het springen
van het kruitschip een smartelijken dood gestorven.
Frans van Mieris schilderde zijn levensgroot portret ten voeten uit, op zesjarigen
leeftijd.
Op 12 Juni 1770 trouwde hij met A n n a M a r i a v a n V a l k e n b u r g , dochter
van Mr. M a t t h e u s W i l l e m , burgemeester van Haarlem, en van C h r i s t i n a
W i j n a n d a l e L e u d e W i l h e m , geb. te Haarlem 9 April 1749, overl. te Leiden
26 Maart 1796. Uit dit huwelijk sproten 1) Mr. J o h a n A l e x a n d e r v a n
L a n s c h o t H u b r e c h t , geb. te Leiden 7 Sept. 1771, aldaar overl. 14 Febr. 1794,
sedert 1788 secretaris van Stompwijk, Wilsveen, Tedingerbroek en Leidschendam;
2) C h r i s t i a n u s W i j n a n d H u b r e c h t , geb. te Leiden 17 Januari 1777, overl.
te Haarlem 19 Jan. 1805, schepen der stad Haarlem; hij huwde 2 Aug. 1801 Jonkvr.
M a r i a S u z a n n a H o e u f f t , geb. te Haarlem 15 Maart 1780, ald. overl. 29 Dec.
1847, dochter van jhr. Mr. L e o n a r d P a u w geb. H o e u f f t , heer van Heemstede,
burgemeester van Haarlem, en van I d a C l a s i n a d e M e y v a n S t r e e f k e r k ;
zij schonk hem een zoon J o h a n A l e x a n d e r v a n L a n s c h o t H u b r e c h t
(1802-1851). ontvanger der directe belastingen te Haarlem en Deventer, gehuwd
met M a r i a J a c o b a A p p e l i u s ; 3) Paul François, die volgt.
Bartelds

[Hubrecht, Mr. Paul François]
HUBRECHT (Mr. Paul François), zoon van Josias Johan, die voorgaat, en van A.M.
van V a l k e n b u r g , geb. te Leiden 25 Maart 1778, aldaar overl. 11 Maart 1846.
Hij werd 16 Sept. 1793 honoris causa als student te Leiden ingeschreven, waarna
hij op stellingen in de rechten promoveerde (20 Febr. 1801). Het departementaal
bestuur van Holland benoemde hem tot schepen van Leiden, waar hij ook van
1805-26 als notaris werkzaam was. Bij kon. besl. van Lodewijk Napoleon werd hij
tot raad in de vroedschap van Leiden benoemd (20 Jan. 1808), voorts werd hij op
9 Mei 1813 tegen wil en dank gequotiseerd deelnemer aan het geschenk van 24
ruiters aan Napoleon. De Souvereine Vorst benoemde hem tot raad in dezelfde
vroedschap (23 Nov. 1813), tot kolonel der schutterij (1815). Tot lid der Staten van
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Holland werd hij gekozen op 28 April 1818, tot lid der Gedeputeerde Staten van
Z.-Holland in 1819, wat hij tot 1846 gebleven
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is. Voorts was hij sedert 1833 hoofd-ingeland van Rijnland en lid van de Maatsch.
der Ned. Letterk. te Leiden. Ook was hij regent of lid van verschillende instellingen
van philantropischen aard.
Charles Howard Hodges (1764-1837) schilderde in 1834 zijn levensgroot
borstbeeld, thans nog bij de familie.
Hij huwde te Leiden 3 Aug. 1801 met M a r i a v a n L e l y v e l d , geb. te Leiden
9 Oct. 1776, overl. aldaar 10 Mei 1809, dochter van P i e t e r , lid der 40 te Leiden,
en van C e c i l i a G l a u d i n a M a r c u s . Hun zoon was Pieter Glaudius, die volgt.
Hij hertrouwde op 1 April 1810 met S o p h i a M a r i a H e n r i ë t t e d e V e e r ,
dochter van P i e t e r , oud-kapitein ter zee, en van H e r m i n a v a n d e r K e e r e n ,
geb. te Velzen 7 Aug. 1786, overl. te Leiden 26 Mei 1874. Haar levensgroot portret
door Hodges bevindt zich hij de familie. De zonen uit dit tweede huwelijk zijn J o s i a s
J o h a n , geb. te Leiden 14 Jan. 1819, overl. ald. 14 Apr. 1880, ontvanger der
registratie, en Mr. C h r i s t i n u s W i j n a n d , geb. te Leiden 1821 burgemeester
van Zoetermeer, wethouder van Leiden en lid van Gedeput. Staten.
Bartelds

[Hubrecht, Mr. Pieter Glaudius]
HUBRECHT (Mr. Pieter Glaudius), zoon van Mr. Paul François, die voorgaat en
van diens eerste vrouw M a r i a v a n L e l y v e l d , geb. te Leiden 19 Jan. 1805,
overl. te 's Gravenhage 20 Sept. 1874. Op 28 Maart 1821 werd hij ingeschreven te
Leiden als student in de rechten en de letteren. Hij promoveerde in de rechten 16
Mei 1827 op een dissertatie De Judiciis. Hij vestigde zich als advocaat te Leiden en
werd 10 Mei 1829 tot burgemeester en secretaris van Leiderdorp benoemd, welk
ambt hij tot 1 Aug. 1867 heeft bekleed. Tot 1849, onder de oude staatsregeling, had
hij daartoe een jaarlijksche recognitie van 35 gld. te betalen aan de stad Leiden, als
eigenares van die heerlijkheid. Van 1836-53 was hij tevensplaatsvervangend
vrederechter te Leiden. Van 1838 tot zijn dood was hij lid van de hoofdcommissie
der leidsche Mij. van Weldadigheid. Van 1844-51 was hij lid van den stedelijken
raad van Leiden. Ook werd hem het secretarisschap van vele polderbesturen
toevertrouwd. Op den leeftijd van 15 jaar gaf hij uit Korte schets der geschiedenis
van Amerika, uit het Engelsch vertaald door P.G.H. (Leiden 1820).
Zijn kleindochter A b r a h a m i n e A r n o l d a L o u i s e H u b r e c h t teekende
een goed gelijkend portret van hem.
In 1828 (25 Sept.) huwde hij te Zutfen met A b r a h a m i n e A r n o l d a L o u i s e
S t e e n l a c k , dochter van Mr. A m b r o s i u s , schepen van Rotterdam, later officier
van justitie bij de rechtbank van eersten aanleg te Zutfen, en van E l i s a b e t h
M a r i a F r a n c k e n ; zij was geb. te Rotterdam 1807 en overleed te Leiden in
1849. Zij schonk hem drie zonen: Paul François (dl. I, kol. 1170), A m b r o s i u s
A r n o l d W i l l e m (1831-53), als candidaat in de rechten overleden, en Willem
Herman (dl. VI, kol. 816). Na haar dood hertrouwde hij te Zutfen 1854 met haar
zuster E l i s a b e t h M a r i a S t e e n l a c k (1808-76), welk huwelijk kinderloos
bleef.
Bartelds

[Hugenholtz, Petrus Arnoldus Conradus]
HUGENHOLTZ (Petrus Arnoldus [Conradus]), geb. te Bentheim in 1724, overl. te
IJselstein 26 Jan. 1797. Zijn vader P e t r u s C o n r a d u s H u g e n h o l t z was
predikant, zijn grootvader P e t r u s B e r n . H u g e n h o l t z praeceptor van de
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latijnsche school te Wetter (graafschap Mark). De laatstgenoemde was gehuwd met
C a t h a r i n a V i s c h . Hij studeerde te Groningen in de godgeleerdheld. Op 8 Dec.
1748 werd
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hij hulpprediker te IJselstein; op 3 Aug. 1751 predikant aldaar. Een verhandeling
van hem is door Teylers Godgeleerd Genootschap bekroond en opgenomen in dl.
V van de Verhandelingen (1785), 209-237. Voorts gaf hij een preek uit over 2 Sam.
20: 19a in 1785; De profeet Jona verklaart en toegepast (Utr. 1777); De 25ste Psalm
verklaard en toegepast (Utr. 1784). Hij trouwde te IJselstein in 1751 E l i s a b e t h
C a t h a r i n a H o o y k a a s . Henricus de Haan Hugenholtz (die volgt) was hun
zoon.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. van Protest. Godgel. in Ned. IV,
381 v.; Naamregister van Nederd. boeken tot 1787, 254; Kerkelijk Handboek (1910)
Bijl. 1724.
Knipscheer

[Hugenholtz, Petrus Hermannus (1)]
HUGENHOLTZ (Petrus Hermannus) (1), geb. te Schüttorf (Bentheimn) 7 Dec. 1728,
overl. te Delft 24 Febr. 1811. Zijn ouders waren F r i e d r . W i l h e l m H u g e n h o l t z ,
predikant, en E l i s a b e t h S t ü h l e n ; zijn grootouders P e t r u s H e r m a n n u s
H u g e n h o l t z , praeceptor van de latijnsche school te Wetter (graafschap Mark)
en A n n a M a r i a A l b e r h a u s e n (vergel. Ned. Patriciaat, 1924,141-145). Hij
studeerde te Groningen in de godgeleerdheid, en werd predikant te Hellevoetsluis
1 Jan. 1753, te Zutfen 8 Oct. 1758, te Delft 3 Aug. 1766; emeritus 30 Dec. 1805.
Hij bewerkte mede het Aanhangsel op dl. I en II van het Kerkelijk Plakaatboek,
behelzende de plakaaten, ordonnantiën ende resolutiën over de kerkelijke zaken
van Nic. Wiltens (dl. V, kol. 1134 v.). Dit aanhangsel verscheen in 1792 als dl. III,
waarop in 1793 dl. IV en in 1807 dl. V volgden. Zijn eerste vrouw was M a r i a
B r o e r s (overl. 3 Aug. 1773); hij hertrouwde te Maarsen in Sept. 1776 met A l i d a
d e J o n g (overl. te Delft in Mei 1694). P e t r u s H u g e n h o l t z , een zoon uit zijn
eerste huwelijk, was predikant te Amerongen, Zoetermeer, Vlissingen en Utrecht,
en de vader van Petrus Hermannus Hugenholtz (2).
Zijn portret is gegraveerd door J. Snoek.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Wourdenboek van Protest. Godgel. in Ned.
IV, 382 v.; C. S e p p , Bibliotheek v. Ned. Kerkgeschiedschrijvers (Leid. 1886), 304
v.; W.P.C. K n u t t e l , Ned. bibliographie van Kerkgesch. (Amst. 1889), 258 v.;
Kerkelijk Handboek (1903) Bijl. 167, (1907) Bijl. 110, 123, 168, (1909) Bijl. 151,
(1910) Bijl. 150, 167.
Knipscheer

[Hugenholtz, Petrus Hermannus (2)]
HUGENHOLTZ (Petrus Hermannus) (2), geb. te Amerongen 23 (?) Juni 1796, overl.
te Rotterdam 7 Mei 1871, kleinzoon van Petrus Herm. H. (1), die voorgaat, en zoon
van P e t r u s H. en diens tweede vrouw 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 . Hij studeerde te Utrecht in de godgeleerdheid en werd predikant te
Woudenberg 1 Aug. 1819, te Doetinchem 4 Maart 1823, te Harderwijk 7 Mei 1826,
te Rotterdam 9 Sept. 1827; emeritus 1 April 1859. In Annales Acad. Rh. Traj.
1817-1818 is van hem, als met goud bekroond, opgenomen het antwoord op een
prijsvraag over de Christenvervolgingen in de eerste drie eeuwen. Bovendien schreef
en vertaalde hij vele werken. Veel deed hij voor de zending. Hij is tweemaal gehuwd,
eerst op 21 Oct. 1819 te IJselstein met C a t h a r i n a C h r i s t i n a v a n A f f e l e n
(overl. in 1834), daarna 8 Sept. 1836 te Zeist met H i l l e g o n d a C o r n e l i a
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S n e l l e n (overl. in 1849). Na het overlijden van zijn eerste vrouw gaf hij een bundel
Gedichten van haar uit (z. pl. 1835).
Uit beide huwelijken werden twee zoons geboren; uit het eerste Philip Reinhard
H. (1821) en Petrus Hermannus (1834), uit het tvweede o.a. Frederik

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 8

877
Willem Nicolaas (1839) welke drie in afzonderlijke artikelen voorkomen, dl. V, kol.
248-250.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Wloordent. van Protest. Godgel. in Ned. IV,
383-386; Kerkelijk Handboek (1903) Bijl. 122, 131, (1907) Bijl. 153, (1910) Bijl. 171;
C. S e p p , Bibliotheek v. Ned. Kerkgesch. schrijvers (Leid. 1886), 102, 430; W.P.C.
K n u t t e l , Ned. Bibliographie v. Kerkgesch. (Amst. 1889), 187; Alphab. naamlijst
van boeken enz. 1833-1849 (Amst. 1858), 313; Brinkman's Catalogus (1850-1882),
562, 719.
Knipscheer

[Hugenholtz, Henricus de Haan]
HUGENHOLTZ (Henricus d e H a a n ), geb. te IJselstein 12 Mei 1758, overl. te
Amsterdam 23 Febr. 1824, zoon van Petrus Arnoldus [Conradus] Hugenholtz (zie
art., kol. 87). Hij studeerde te Utrecht in de godgeleerdheid en werd predikant te
Jutfaas 8 April 1781, te Kampen 1 Dec. 1782, te Nijmegen 5 Dec. 1784, te
Amsterdam 13 Maart 1791. In 1797 werd hij met 15 predikanten van Amsterdam
afgezet omdat allen weigerden den eed van burgertrouw af te leggen die van hen
geëischt werd. Wij lezen daarvan in zijn herdenkingsrede: Ps. 42 met een leerrede
over Gal. 6: 14 (Amst. 1816), uitgesproken op 17 Maart 1816. Te IJselstein is hij 6
Sept. 1782 getrouwd met E l b e r t a E l i s a b e t h t e r B r u g e g e n .
Zijn portret in zwarte kunst door Chr. Hodges; ook is er een silhouet van hem
bewaard.
Zie: de B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. van Protest. Godgel. in Ned. IV,
399 v.; Alphab. naamlijst van boeken (1790-1831), 264; Kerkelijk Handboek (1903)
Bijl. 145, (1908) Bijl. 103, (1910) Bijl. 157, (1912) Bijl. 148.
Knipscheer

[Hugenholtz, Henricus Joannes de Haan]
HUGENHOLTZ (Henricus Joannes d e H a a n ), geb. te Rijswijk (Z.H.) 4 Nov. 1812,
overl. te Haarlem 24 Juni 1874. Zijn ouders waren I s a ä c T h e o d o r u s d e
H a a n H u g e n h o l t z (een zoon van Henricus de Haan H., zie vorig art.) en
M a r i a J o h a n n a V i s c h . Hij studeerde te Amsterdam en te Leiden in de
godgeleerdheid en promoveerde op: Disput. theol. inaug. exhibens interpretationem
dictorum Jesu.... (Lugd. Bat. 1834). Daarna werd hij predikant te Ophemert 11 Oct.
1835, te Hillegomrn 11 Sept. 1842; emeritus 16 Mei 1858. Hij is gehuwd te IJselstein
25 Sept. 1835 met A n t h o n i a E l i s a b e t h W a l l e r (overl. 24 Febr. 1850).
Er bestaat een portret van hem als silhouet, vgl. v. S o m e r e n , Cat. v. portr. no.
26 8.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. van Protest. Godgel. in Ned. IV,
400; Kerkelijk Handboek (1903) Bijl. 148, (1907) Bijl. 124.
Knipscheer

[Hugenpoth tot Aerdt, Alexander Walrad Diederik baron van]
HUGENPOTH TOT AERDT (Alexander Walrad Diederik baron van), geb. te
Dortmund 8 Febr. 1695, overl, te Aerdt in het najaar van 1780, begraven in het
Minderbroedersklooster te Laag-Ellen, zooni van A d o l f S a m u e l H. 2de ritmeester
der cavallerie in munsterschen dienst, en van G e o r g i a W a l b u r g i s v a n
S t e e n h u y s , ging in 1707 tot het Katholicisme over en erfde in 1722 door het
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kinderloos overlijden van zijn oom J o o s t v a n S t e e n h u y s de heerlijkheid
Aerdt. Hij werd 24 Juli 1723 van wege het hertogdom Gelder en het graafschap
Zutphen met het huis Aerdt en den Aerdtschen dwangmolen beleend. Den 27 Mei
1724 verleidde Frans Wilhelm graaf van den Bergh-Hohenzollern-Sigmaringen hem
met de Aerdtsche heerlijke rechten. Hij werd 24 Mei 1728 geadmitteerd bij de
Ridderschap van de Overbetuwe, was ambtjonker van Overbetuwe; 27 Dec. 1771
werd hij aangesteld tot gesubstitueerde ambtman van Herwen en Aerdt. Hij was 5
Maart 1725 gehuwd met M a r i a C o n s t a n t i a v a n
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C a m s t r a , overl. op het huis Aerdt 11 Mei 1731, dochter van T j a l l i n g h G o f f e r
v a n T j a e r d a en I d a L u c i a L i s s i n c k ; zij stierf kinderloos en hij hertrouwde
12 Febr. 1737 te Zwolle met J o a n n a L o u i s a H e r m a n n a v a n
D o e t i n c h e m , geb. aldaar 17 Mei 1717, overl. op het huis Aerdt 23 Sept. 1749,
dochter van Cornelis Simon en Henrietta A r n o l d a G a n s n e b gen. T e n g n a g e l .
Zijn kinderen waren o.a. Godefr. Franc. Ant., die volgt, M a r i a A n t o n i a X a v e r i a
(geb. op Aerdt 4 Dec. 1737, trad in de abdij Gravendael-Nieuwklooster, waar zij in
1761 werd geprofest, en overleed aldaar 1 Maart 1783); A n t o n i u s C o r n e l i u s
S i m o n X a v e r i u s (geb. op Aerdt 4 April 1739, overleed te Weltevreden 24 Nov.
1777), was in zijn jeugd ritmeester in dienst van den hertog van Wurtemberg, bij
het lijfjagercorps, werd in 1767 verschreven in de ridderschap van Overbetuwe en
vertrok in 1776 zonder zijn gezin naar Oost-Indië, om zijn geschokte financiën te
herstellen, waarin de dood hem echter verhinderde; in Juni 1766 was hij te Deventer
gehuwd met H e n r i e t t a H e r m i n a v a n H ö v e l l t o t W e s t e r f l i e r , dochter
van Johan Herman, heer van Weseveld enz. en van Anna Judith Pasqualini; zij
stierf op de Berenclauw onder Groessen 6 April 1815.
Zie: J. A n s p a c h , De heerlijkheid Aerdt in Heraldieke bibliotheek N.R. II (1879),
12, 16-27; R o b e r t S c h o l t e n , Das Cistercienserinnen-Kloster Grafenthal oder
Vallis comitis zu Asperden, 264.
Verzijl

[Hugenpoth tot Aerdt, Mr. Alexander Wilhelmus Joannes Josephus
baron van]
HUGENPOTH TOT AERDT (Mr. Alexander Wilhelmus Joannes Josephus baron
v a n ), geb. te Markeloo 1 Juni 1780, overl. te Herwen 15 Aug. 1859, was de oudste
zoon van G.F.A.H.C. van Hugenpoth (die volgt) en S.L.M.W.F. B e n t i n c k . Hij
studeerde aan de universiteit te Leuven, promoveerde aldaar en zette zich als
advocaat te Arnhem neder, waar hij 23 O t . 1807 tot lid der vroedschap en 27 Mrt.
1808 tot wethouder gekoze 1 werd.
Op 27 Mei 1809, op een leeftijd, jonger dan iemand voor en na hem dit ambt
bereikt heeft, werd hij door koning Lodewijk benoemd tot minister van Justitie en
Politie. Hij was nog twee jaren jonger dan de gelijk met hem benoemde minister
van der Capellen (dl. I, kol. 569) en dan de Koning zelf. Hij deed zijn uiterste best
om de benoeming te doen intrekken, maar dit gelukte hem niet.
Hij was benoemd omdat de Koning een Roomschkatholiek in het kabinet wenschte
op te nemen, als opvolger van van Maanen (dl. III, kol. 803). Het spreekt vanzelf,
dat waar deze den Koning niet voldaan had, dit met van Hugenpoth, die geheel
vreemd voor dezen zoo belangrijken post stond, nog veel bezwarender was. Daar
kwam bij, dat de Koning meende, dat Roomschen meer franschgezind waren dan
Protestanten.
Reeds bij zijn installatie zeide Lodewijk hem, dat hij zich voor de Franschen moest
wachten, daar dezen hem zeker zouden trachten te winnen. Hij antwoordde, dat
het toch noodig was, aan den franschen gezant evenals aan diens ambtgenooten
te Amsterdam een bezoek te brengen. De Koning vond dit ongewenscht, die heeren
moesten hem het eerst bezoeken. Hij bezocht hen dus niet, en dit maakte, dat zijn
positie als minister geïsoleerd en daardoor onaangenaam was.
Toen Nederland in Juli 1810 geannexeerd was, geraakte van Hugenpoth vanzelf
buiten betrekking. Daar het moeilijk aanging, aan een oudminister een ondergeschikt
ambt aan te bieden,
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werd hij benoemd tot lid van het door Napoleon ingestelde hoog gerechtshof te 's
Gravenhage.
Na het herstel der onafhankelijkheid werd hij een der 4 kamer-presidenten van
dat hof, hetwelk in stand bleef, en, terwijl zijn ressort met Oost-Friesland verminderde,
werden Zeeland, Brabant en Gelderland bezuiden de Waal er aan toegevoegd.
Beide genoemde hoven hadden dezelfde functie als thans de Hooge Raad en de
5 gerechtshoven tezamen. Daar er 32 leden waren, was dit presidium een hooge
onderscheiding op zijn leeftijd. Wel was de bovengenoemde van Maanen algemeen
president, maar als minister van Justitie had hij geen gelegenheid, zich meer dan
in zeer algemeenen zin met de aanhangige zaken in te laten.
Toen ingevolge de wet van 28 Apr. 1835 de werkzaamheden van dit gerechtshof
verdeeld werden over den Hoogen Raad en 10 provinciale gerechtshoven, verkreeg
van Hugenpoth bij koninklijk besluit van 17 Mei 1838 eervol ontslag als
Kamerpresident. Op 16 Sept. d.a.v. werd hij benoemd tot lid van de Eerste Kamer.
Op 12 Nov. 1840 werd hij benoemd tot lid eener uit 6 leden bestaande commissie
tot onderzoek van ingekomen klachten over het lager onderwijs in Noord-Brabant.
In deze commissie stonden 2 Roomsch-Katholieken en de anti-revolutionnair Groen
van Prinsterer (dl. II, kol. 508) tegenover 3 conservatieven. In het rapport, dat de
commissie 19 Jan. 1841 uitbracht, en dat eenigszins een compromis tusschen de
twee partijen was (hoewel de 3 eerstgenoemden bij het rapport afzonderlijke nota's
voegden), werden verschillende grieven gegrond verklaard, in het bijzonder dat er
niet anders dan protestantsche boeken op de door roomsche kinderen bezochte
scholen gebruikt werden.
Naar aanleiding van de inhuldiging van koning Willem II werd hij 28 Nov. 1840
benoemd tot minister van staat.
Op 25 April 1842 werd hij benoemd tot lid eener Staatscommissie tot het regelen
van de pensioenen der burgerlijke ambtenaren. Het gevolg van haar voorstellen
was de wet van 9 Mei 1846.
Van Hugenpoth bleef lid der Eerste Kamer tot de invoering der nieuwe grondwet
in Dec. 1848. Bij de behandeling der wetsontwerpen van invoering daarvan was hij
een der meest conservatieve leden. Hij stemde tegen de meeste ontwerpen. Hem
werd in 1822 de titel baron toegekend. Hij huwde 8 Febr. 1811 C o r n e l i a M a r i a
T h e r e s i a J o s e p h a v a n W i j n b e r g e n , geb. 28 April 1790, overl. 8 Juli
1881, bij wie hij een jong gestorven zoon en een dochter had.
In 1858 zijn van hem verschenen Notes historiques, waarin hij hetgeen koning
Lodewijk in zijn Documents historiques in 1820 over hem als minister van Justitie
en Politie geschreven had, namelijk dat zijn benoeming als zoodanig ‘funest’ geweest
was voor Lodewijk en voor Holland, tegenspreekt. Reeds dadelijk na de verschijning
vroeg hij den ex-koning om opheldering, maar ontving daarop niets dan een wel
vriendelijk, maar niets zeggend briefie.
Ramaer

[Hugenpoth tot Aerdt, Carolus Antonius Ludovicus baron van]
HUGENPOTH TOT AERDT (Carolus Antonius Ludovicus baron v a n ), geb. te
Arnhem 25 Aug. 1825, overl. te 's Heerenberg 16 Oct. 1907, was de oudste zoon
van Mr. J o a n n e s N e p o m u c e n u s W i l h e l m u s A n t o n i u s baron v a n
H u g e n p o t h t o t A e r d t en C a r o l i n e R o s e C l o t i l d e F l a m e n t .
Hij werd voor de gemeentelijke administratie opgeleid en werd 23 Aug. 1851 tot
burgemeester van Groesbeek, 20 Apr. 1854 van Bemmel en 10 Jan. 1856 van Berg
(hoofdplaats 's Heerenberg)
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benoemd. Op 27 Apr. 1857 werd hij bij laatstgenoemde betrekking bovendien
schoolopziener.
Hij was van strenge roomsch-katholieke beginselen en in zijn gemeente werd bij
de 300-jarige herdenking der inneming van den Briel op 1 Apr. 1872 zoo goed als
geen vlag gezien en onthield men zich van feestelijkheden. Hij is daarover zeer
hard gevallen en vond het noodig, zijn houding in een brochure te verdedigen.
Na de invoering der lager-onderwijswet van 17 Aug. 1878 op 1 Nov. 1880
defungeerde hij als schoolopziener.
Hij werd wel wat laat, maar toch voor een krachtig man nog tijdig genoeg op 22
Oct. 1889 in het kiesdistrict Zevenaar tot lid der Provinciale Staten van Gelderland
gekozen, en 9 Oct. 1894 volgde zijn verkiezing tot lid van Gedeputeerde Staten. Hij
had op 23 Apr. te voren op verzoek eervol ontslag als burgemeester bekomen.
Op 27 Juni 1904 werd hij, daar hij bij zijn periodieke aftreding verzocht niet meer
in aanmerking te komen, met ingang van Juli d.a.v. vervangen en daardoor verviel
ook zijn lidmaatschap van Gedeputeerden.
Hij huwde 20 Oct. 1858 O l i v i e r a F r a n c i s c a D o r o t h e a M a r i a baronesse
v a n D o r t h t o t M e d l e r , geb. 7 Apr. 1835, overl. 6 Juni 1869, en 6 Aug. 1878
M a r i a E l e o n o r a E l i s a b e t h O l i v i e r a W i l h e l m i n a baronesse v a n
D o r t h t o t M e d l e r , geb. 21 Febr. 1834, overl. 10 Juni 1893. Uit het eerste
huwelijk had hij 4 zonen en 3 dochters. Een der zonen, J o h a n n e s
N e p o m u c e n u s , verving hem in 1894 als burgemeester en in 1904 als lid der
Staten, maar overleed voor hem 4 Mrt. 1906.
Hij schreef: Mijn gedrag bij gelegenheid van het feest van 1 April 1872 (Arnhem
1873).
Ramaer

[Hugenpoth tot Aerdt, jhr. Godefridus Franciscus Antonius
Henricus Cornelius van]
HUGENPOTH TOT AERDT (jhr. Godefridus Franciscus Antonius Henricus Cornelius
v a n ), geb. op den huize Aerdt (gemeente Herwen) 11 Febr. 1743, overl. aldaar 27
Juli 1819, was de tweede zoon van A l e x a n d e r W a l r a a d D i e d e r i c h v a n
H u g e n p o t h en J o h a n n a L o u i s e H e r m a n n a v a n D o e t i n c h e m .
Als Roomsch-Katholiek was hij uitgesloten van de regeering en als de meesten
zijner geloofsgenooten werd door hem hartelijk op verandering in dit opzicht gehoopt.
Toen de revolutie van 1795 was tot stand gekomen, werd hij in het kiesdistrict
Nijmegen op 27 Jan. 1796 gekozen tot lid der Nationale vergadering. Hij trachtte
aan het lidmaatschap te ontkomen door er op te wijzen, dat hij voor zijn 12 kinderen
te zorgen had, maar deze verontschuldiging werd door de vergadering niet
aangenomen. Hij was daar een van de vooruitstrevende leden en stemde in met
den staatsgreep van 22 Jan. 1798. Hij werd, toen deze vergadering zich 4 Mei d.a.v.
in twee kamers splitste, lid der Tweede (= onze Eerste) Kamer. Bij de nieuwe
verkiezing op 15 Juli 1798 werd hij wegens zijn radicale gevoelens niet in het
Vertegenwoordigend lichaam gekozen.
Tijdens zijn ambteloos leven veranderden zijn politieke gevoelens, zooals die van
vrijwel alle bemiddelde Roomsch-Katholieken, geheel. Toen de raadpensionaris
Schimmelpenninck hem 19 Juli 1805 benoemde tot een van de 6 leden van het
departementaal bestuur van Gelderland, nam hij die benoeming aan. Toen het
bestuur der departementen geheel op fransche leest geschoeid werd, benoemde
koning Lodewijk hem 8 Mei 1807 tot assessor in hetzelfde departement. Op 12 Juni
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1811, toen de fransche departementen gecreëerd werden, werd hij lid van den
prefectoralen raad van het departement Issel Supérieur.
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Na het herstel der onafhankelijkheid werd hij door den Souvereinen Vorst 19 Jan.
1814 benoemd tot raad bij het generaal commissariaat van het departement
Opper-IJsel. Al deze betrekkingen stonden gelijk met de tegenwoordige van lid van
Gedeputeerde Staten.
Na de invoering der grondwet van de Vereenigde Nederlanden op 29 Maart 1814,
toen er weder een provincie Gelderland gevormd was, werd van Hugenpoth in de
ridderschap dier provincie opgenomen. Als vertegenwoordiger daarvan werd hij 29
Aug. 1814 tot lid der Provinciale Staten en 6 Oct. d.a.v. tot lid van Gedeputeerde
Staten dier provincie benoemd. Hij verzocht in 1818 ontslag uit laatstgenoemde
betrekking; dit werd hem in Juni van dat jaar verleend. Hij bleef tot zijn overlijden
lid van de Provinciale Staten.
Hij woonde meestal op het huis Aerdt onder Herwen in Gelderland, somtijds,
vooral in den jachttijd, op het huis Heeckeren onder Markeloo in Overijsel.
Hij huwde 19 Juni 1779 S o p h i a L u d o v i c a M a r i a W i l h e l m i n a
F e r d i n a n d a B e n t i n c k tot Breklenkamp, geb. 24 Sept. 1759, overl. 25 Juni
1808, bij wie hij 4 zonen en 6 dochters had.
Ramaer

[Hugenpoth tot Den Beerenclauw, Mr. Jan Baptista Constant Carel
Cornelis Maria, baron van]
HUGENPOTH TOT DEN BEERENCLAUW (Mr. Jan Baptista Constant Carel Cornelis
Maria, baron v a n ), geb. te Boxmeer 11 Jan. 1816, overl. te 's Hertogenb. 6 Nov.
1877, zoon van J a n B a l d e w i j n J o s e p h H e n d r i k O t t o A n t o n baron v.
H., militie-commissaris, lid der Provinc. Stat. en president der Ridderschap van
Noord-Brabant, en van jkvr. D o r o t h e a L u d o v i c a A n t o n i a M a g d a l e n a
v a n S a s s e v a n I J s s e l t . Hij promoveerde 31 Oct. 1836 te Leiden in de
rechten, werd eerst substituut-officier, toen officier van justitie te Eindhoven,
vervolgens advocaat-generaal bij het Provinciaal gerechtshof van Noord-Brabant.
Behalve zijn dissertatie: De fidejus oribus qui lege requiruntur, schreef hij: De
kloosters in Nederland aan de grondwet getoetst (1861); Onderwijs! Petitiën, Open
brief aan den Raad der gemeente 's Hertogenbosch (1863); Hoe en wat?
Staatkundige beschouwingen (1864); Inleiding tot de waarheid in staatsbeleid (1865);
De gemeente, hare vrijheid en hare financiën (1867); Onze volksvermaken (1868);
Welke richting behoort gegeven te worden aan de opvoeding der vrouw? Een droom
(1867); De revolutie (1871); alsmede het opstel Anti in De Gids van 1876. Vooral
zijn boek: De kloosters in Nederland baarde groot opzien. Hij was 10 Jan. 1850 te
's Hertogenbosch gehuwd met J o h a n n a B a r b a r a E l i s a b e t h R o u p p e
v a n d e r V o o r t (geb. 's Hertogenbosch 3 Juli 1828, aldaar overl. 22 Sept. 1902),
dochter van Lodewijk Hendrik en Anna Francisca Helena Diepen, uit welk huwelijk
vijf kinderen.
Zie: 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 in het Koninkrijk
der Nederlanden, 42, 49-50; W. A n s p a c h , De heerlijkheid Aerdt in Heraldieke
bibliotheek N.R. II (1879) 22-25; A.F. v a n B e u r d e n , Aanteekeningen over
Boxmeersche geslachten in Lirmburg's Jaarboek (1897), 302, 310-311: F.A.J. van
Lanschot in Levensb. Mij. d. Ned. Lett. 1878, 107 -129; Ned. Adelsboek (1903),
280-281.
Verzijl

[Huguenin, Mr. Herman Ulrich]
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HUGUENIN (Mr. Herman Ulrich), geb. te Wolvega 23 Nov. 1808, overl. te Groningen
7 Oct. 1873, was de zoon van J a n T h o m a s F r e d e r i k H u g u e n i n , kapitein
der infanterie en L a m b e r t i n a H e n r i ë t t a H u b e r . Hij werd 6 Sept. 1827 aan
het athenaeum te Franeker als student ingeschreven, maar ging in 1830
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over naar de universiteit van Groningen, daar Franeker niet het jus promovendi had.
Hij werd daar 15 Mrt. van dat jaar ingeschreven en trok in 1831 met de franeker en
groninger flankeurs uit. Hij promoveerde te Groningen 29 Juni 1833 in de rechten
op een dissertatie getiteld: De via ac ratione litigandi coram magistratu Romano in
causis civilibus.
Hij vestigde zich als advocaat te Heerenveen en werd 16 Sept. 1838 benoemd
tot rechter in de arrondissements-rechtbank te Sneek. Hij behoorde tot de
vooruitstrevende liberalen en werd 27 Aug. 1850 in het kiesdistrict Sneek tot lid van
de Tweede Kamer gekozen. Door de omkeering in de opinie van de meerderheid
der kiezers ten gevolge van de Aprilbeweging werd hij 17 Mei 1853 niet herkozen,
maar de omkeering in liberalen zin volgde snel, daar hij 13 Juni 1854 opnieuw
gekozen werd.
Maar reeds ruim een jaar later, toen hij 13 Sept. 1855 tot schoolopziener benoemd
was, was hij van oordeel, dat die beide betrekkingen niet behoorlijk tegelijk met het
kamerlidmaatschap waargenomen konden worden, en zoo nam hij 5 Nov. 1855 als
zoodanig ontslag.
Op 10 Mei 1860 werd hij benoemd tot lid van den Hoogen Raad en verhuisde hij
naar 's Gravenhage. Hij bleef dit tot zijn overlijden.
Hij huwde 29 Juli 1840 S y t s k e M e i j e r , geb. in 1815, overl. 28 Oct. 1859, bij
wie hij een zoon en een dochter had.
Ramaer

[Huidekoper, Albert]
HUIDEKOPER (Albert), geb. te Breukelen. 9 Juni 1807, overl. aldaar 31 Mei 1854,
was de derde zoon van J a n H u i d e k o p e r en G e e r t r u y M a r g a r e t h a
S t i n s t r a , die beiden van friesche afkomst waren. Evenals zijn tweede broeder
(die volgt) ging hij in de zaken zijns vaders. Hij trad niet zoo op den voorgrond als
deze, maar werd toch 3 Sept. 1850 in het district Amsterdam2 tot lid der Provinciale
Staten van Noord-Holland gekozen. Hij bleef lid tot zijn overlijden.
Hij huwde 10 Oct. 1839 A l e t t a J a c o b a R a h u s e n , geb. 25 Febr. 1814,
overl. 10 Aug. 1870, bij wie hij behalve 3 jong gestorven kinderen 5 dochters had.
Ramaer

[Huidekoper, Mr. Anne Willem]
HUIDEKOPER (Mr. Anne Willem), geb. te Amsterdam 17 of 18 Sept. 1796, overl.
te Breukelen 30 Aug. 1841, was de oudste zoon van J.H. en G.M. S t i n s t r a , en
dus broeder van den voorgaande. Hij studeerde aan hot athenaeum te Amsterdam
van 1812 tot 1814, toen de studie door zijn dienstnemen als vrijwilliger werd
afgebroken, en daarna van 1815 tot 1819, toen hij zich 12 Juni 1819 liet inschrijven
aan de universiteit te Utrecht, waar hij 16 d.a.v. in de rechten promoveerde op een
dissertatie De jure accrescendi ex legibus Romanis Hij zette zich als advocaat te
Amsterdam neder en werd in 1834 benoemd tot rechter in de rechtbank van eersten
aanleg aldaar.
Behalve rechtsgeleerde was hij een uitstekend sterrekundige. Hij nam deel aan
de berekeningen der zonsverduistering van 7 Febr. 1820, door J.F. Kaiser in het
K.N. Instituut gepubliceerd.
Hij schreef: Over de niet terugwerking van nieuwe wetten in Bijdr. tot de
regtsgeleerdheid en wetgeving van den Tex en van Hall, 1e deel (1826), 161, en
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Over hel al of niet toepasselijke van het nog in werking zijnde welboek van Strafregt
op de afgescheidenen, in dezelfde Bijdr. 12e deel (1838), 188 en 341.
Hij werd 6 Apr. 1841 door de Staten van Noord-Holland tot lid der Tweede Kamer
gekozen. Zijn spoedig overlijden maakte hieraan een onverwacht snel einde; zijn
broeder Pieter, die volgt, werd in zijn plaats als zoodanig gekozen.
Hij was ongehuwd.
Ramaer
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[Huidekoper, Harm Jan]
HUIDEKOPER (Harm Jan), geb. 3 April 1776 te Hoogeveen, overl. 22 Mei 1854 te
Meadville in Pennsylvanië, was een zoon van A n n e H u i d e k o p e r en G e s i e n a
F r e d e r i c a W o l t h e r s , geb. te Vries 29 Jan. 1714, overl. te Hoogeveen 24 Mei
1813, derde dochter van H a r m J a n W o l t h e r s , schout te Vries en A n n a
C h r i s t i n a K e t e l . De overgrootvader van Huidekoper, A n n e J a n s
H u i d e k o p e r , die in het midden van de zeventiende eeuw in Harlingen woonde
en getrouwd was met H i n k e P i e t e r s D r e y n , had een zoon J a n A n n e s ,
geb. te Harlingen in 1681 of 1698, overl. te Berlikum in 1746, die eerst bontreeder
was te Harlingen en zich na zijn huwelijk met F o k j e P i e t e r s O u d a e n (3 Maart
1725) in Berlikum vestigde. Zijn zoon, A n n e H u i d e k o p e r , geb. te Harlingen
1730, overl. te Hoogeveen in 1799 (de vader van Harm Jan) had uit zijn eerste
huwelijk met H y l k e Q u a d e r , overl. 21 Jan. 1773, twee kinderen, S a a p k e
gehuwd met A l b e r t S t e e n b e r g e n , schout te Hoogeveen, en J a n , eerst
gehuwd met G e r t r u d e S t i n s t r a (wier zoons Albert en Anne Willem hier voorg
an, terwijl Pieter volgt), later met J a c o b a d e B i e . Tusschen 1765 en 1773,
waarschijnlijk reeds in 1765, vertrok A n n e H u i d e k o p e r van Berlikum naar
Hoogeveen, waar uit zijn tweede huwelijk, dat 5 April 1775 werd gesloten, in het
huis Den Klunderenberg, behalve Harm Jan nog twee kinderen, H e n d e r i n a
C a t h e r i n a en P i e t e r K e t e l geboren werden. In 1786 werd Harm J a n naar
een kostschool te Hasselt gezonden, waar hij tot 1793 bleef. In 1795 stelde zijn
halfbroeder hem in staat naar Amerika te vertrekken. Gedurende twee jaar bleef hij
in Oldenbarnevelt bij Utica en trad in 1799 als klerk van Adam Mappa in dienst van
de Holland Land Company. Deze maatschappij was ontstaan in den Amerikaanschen
Vrijheidsoorlog, toen eenige nederlandschen kooplieden geld aan Amerika hadden
geleend, waarvoor zij later land in Pennsylvanië ontvingen. Dit gebied, dat later door
aankoop in New York en in Pennsylvanië nog belangrijk werd uitgebreid, was
bestemd om in grootere of kleinere gedeelten ten voordeele van de maatschappij
verkocht te worden. Gedurende lange jaren stond Huidekoper tot haar in betrekking.
In 1802 vertrok hij als boekhouder van Paul Busti naar Philadelphia, in 1804 werd
hij agent van de maatschappij te Meadville, een klein plaatsje in Crawford County,
dat later snel in bloei toenam. In dleze stad heeft hij een belangrijke rol gespeeld.
1 Sept. 1806 trad hij in het huwelijk met R e b e c c a C o l h o e n , geb. 15 Oct.
1779 te Carlisle, overl. 22 Oct. 1839 te Meadville, dochter van A n d r e w C o l h o e n ,
overl. te Carlisle 8 Mei 1794 en E s t h e r M c D o w e l l , geb. 1752, overl. 12 Juni
1795, kleindochter van J o h n C o l h o e n , een Schot van schotschiersche afkomst.
Uit dit huwelijk werden 7 kinderen geboren, n.l. A n n a A p p o l i n a , geb. 14 Aug.
1807, overl. 30 Juli 1808, F r e d e r i c W o l t h e r s , geb. 2 Oct. 1808, overl. 12 Sept.
1816, A l f r e d , geb. 21 Maart 1810, gehuwd 4 Dec. 1834 met C a t h e r i n e
C u l l u m , overl. 13 Jan. 1892, E d g a r , geb. 30 Mei 1812, gehuwd 28 Juni 1838
met F r a n c e s S h i p p e n , overl. 9 Sept. 1862, A n n a , geb. 5 Nov. 1814, gehuwd
15 Aug. 1839 met J a m e s F r e e m a n C l a r k e , overl. 2 April 1897, F r e d e r i c ,
geb. 7 April 1817, gehuwd 10 Nov. 1853 met H a r r i e t N a n c y T h o r p , overl.
16 Mei 1892, en E l i z a b e t h G e r t r u d e , geb. 8 Jan. 1819. Te Meadville sloot
Huidekoper zich aanvankelijk

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 8

884
bij de Presbyteriaansche kerk aan, later vonden, misschien gedeeltelijk onder invloed
van John Campbell en Benjamin Bakewell, de meer vrijzinnige denkbeelden van
de Unitariërs ingang bij hem, zoodat er onder zijn invloed langzamerhand een
gemeente van Unitariërs in Meadville werd gevormd, die in 1836 een eigen
kerkgebouw kreeg. In dezen tijd schreef Huidekoper verschillende artikelen over
den godsdienst, eerst in de Crawford Messenger, later in de Unitarian Essayist, een
tijdschrift, opgericht door Ephraim Peabody, aanvankelijk door dezen en door
Huidekoper, later alleen door Huidekoper geredigeerd. Een belangrijke gebeurtenis
was de stichting van de theologische school te Meadville, mogelijk gemaakt door
bijdragen van Huidekoper, vooral ook door de medewerking van zijn zoon Frederic,
die tot predikant was opgeleid. In 1844 werd deze inrichting, die niet alleen voor
Unitariërs, maar ook voor studenten van andere richtingen toegankelijk was,
geopend. Ook andere instellingen werden door de Huidekopers aan de stad
geschonken, zooals het Huidekoper park, een speelplaats voor kinderen, terwijl zij
een belangrijk aandeel namen aan de totstandkoming van de openbare bibliotheek
en veel deden voor de ziekenhuizen te Meadville.
Huidekoper was, zoowel op maatschappelijk als op godsdienstig gebied,
vooruitstrevend, echter gematigd. Daarvan getuigt b.v. een artikel in Aug. 1840 in
de Western Messenger verschenen, getiteld The right and duty of accumulation.
De ideeën van Emerson en zijn geestverwanten, waarvoor zijn schoonzoon Clarke
veel sympathie had, kon hij niet waardeeren. In 1839 begon hij met een
levensbeschrijving, die belangrijke bijzonderheden uit zijn jeugd geeft.
Zie: N i n a M o o r e T i f f a n y and F r a n c i s T i f f a n y , Harm Jan Huidekoper
(Cambridge 1904); H. R u t g e r s in Nieuwe Drentsche Volksalmanak XXVIII (1920),
37.
Scholte

[Huidekoper, Pieter]
HUIDEKOPER (Pieter), geb. te Amsterdam 31 Maart 1798, overl. aldaar 4 Juni
1852, was de tweede zoon van J. H u i d e k o p e r en G.M. S t i n s t r a . Hij ging in
de zaken zijns vaders en nam die na diens dood in 1835 over. In hetzelfde jaar werd
hij tot lid van den raad der hoofdstad gekozen. Op 5 Juli 1838 werd hij door de
Staten van Holland tot lid van de Tweede Kamer gekozen, maar hij nam deze
benoeming niet aan.
Zijn medeleden kozen hem 1 Juni 1840 tot lid der Staten van Holland, in Nov.
d.a.v. ging hij over naar de toen opgerichte Staten van Noord-Holland, en dezen
kozen hem 14 Sept. 1841 in de plaats van zijn overleden broeder tot lid der Tweede
Kamer.
Op 18 Jan. 1842 werd hij door den Koning Lenoemd tot burgemeester van
Amsterdam. Hij nam met het oog op die benoeming op 1 Febr. d. a.v. ontslag als
kamerlid.
Om gezondheidsredenen verzocht hij als burgemeester ontslag, dat hem 2 Nov.
1849 eervol verleend werd. Hij werd tegelijk benoemd tot staatsraad in
buitengewonen dienst.
Toen de nieuwe gemeentewet in Oct. 1851 werd ingevoerd, eindigde zijn
lidmaatschap van den raad.
Er is wel geschreven, dat met zijn ontslag een nieuwe periode in het bestuur van
Amsterdam Is ingegaan, doordat met de sleur werd gebroken, maar dit is onjuist,
hoewel zijn toen slechts 31 jaren oude opvolger, Mr. G.C.J. van Reenen (dl. II, kol.
1176) een uitstekend man was. Huidekoper, die o.a. het onderzoek van de plannen
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voor het Noordzeekanaal opdroeg aan een commissie, waarvan de jonge W.A.
Froger (dl. VII, Rol. 445) voorzitter

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 8

885
was, was geenszins een verstokte conservatief, maar de hartader des lands klopte
flauw en daarin kwam eerst omstreeks 1860 verbetering.
Hij huwde 24 Jan. 1821 S a r a G e e r t r u i d a M a r g a r e t h a v a n E e g h e n ,
geb. 30 Aug. 1797, overl. 14 Juni 1827, bij wie hij 2 dochters had.
Ramaer

[huisman, Dithmar]
HUISMAN (Dithmar) of H u i j s m a n , geb. te Harderwijk 19 Nov. 1759, overl. te
Utrecht 8 Jan. 1822. Hij studeerde te Harderwijk en te Leiden in de godgeleerdheid
en werd predikant te Rijswijk (Gld.) 1 April 1787, te Apeldoorn 2 Aug. 1789, te
Vlissingen 18 Juli 1802, te Utrecht 14 Aug. 1803. Hier werd hij in 1804 hoogleeraar
in de wijsbegeerte en kerkgeschiedenis, maar bleef predikant. Zijn op 14 Juni 1804
gehouden Oratio de diversis, quae vera conciliat eruditio in vita hominum, tam privata
guam publica commodis is niet uitgegeven, evenmin zijn redevoering in 1809 aan
het einde van zijn rectoraat: Diversitas classis hominum et status constituit solum
salutis humanae societas fundamentum. Alleen is van hem verschenen een dispuut,
te Harderwijk verdedigd: Dissertatio de felici hujus mundi necessitate (Harderw.,
z.j. [1782]). Te Utrecht is hij 22 Oct. 1812 getrouwd met jkvr. S u z e C h r i s t i n a
S t r i c k v a n L i n s c h o t e n (overl. 13 April 1823).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. van Protest. Godgel. in Ned. IV,
400 v.; Kerkelijk Handboek (1903) Bijl. 113, 154, (1909) Bijl. 151.
Knipscheer

[Huizinga, Douwe]
HUIZINGA (Douwe), geb. te Loppersum (aan de Wier) 14 Dec. 1820, overl. te
Heerde 10 Aug. 1907. Zijn ouders waren S i e w e r t H u i z i n g a en R i n t j e n
D i j k e m a (beiden overl. in 1829). Hij studeerde te Amsterdam in de godgeleerdheid
en werd doopsgezind predikant te Hoorn op Tessel 17 Juni 1849, te Oost- en
West-Graftdijk 22 Mei 1853, te Hipolytushoef op Wieringen 16 Aug. 1868; emeritus
wegens ongesteldheid 18 Mei 1877. Hij vestigde zich te Heerde. Hij is 1 Sept. 1849
getrouwd met M a r g a r e t h a M a g d a l e n a S c h e l t e m a . In Doopsgezinde
Bijdragen van 1872 verscheen van hem: De hooge waarde der tegenwoordige
vereenigingen van doopsgezinde gemeenten; in Theologische Studiën moet hij
geschreven hebben over den wijsgeer Lotze, en hij vertaalde Rekenschap des
Christelijken geloofs, tien voorlezingen door A u b e r l e n , R i g g e n b a c h e.a.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. van Protest. Godgel. in Ned. IV,
406; Doopsgezinde Bijdragen (1872), 43-88, (1907), 188; J. H u i z i n g a , Stamboek
of geslachtsregister der nakomelingen van Derk Pieters en Katrina Tomas....
[geslacht H u i z i n g a ] (Gron. 1883), register.
Knipscheer

[Huizinga, Jacob]
HUIZINGA (Jacob), geb. te Norden 3 Juni 1809, overl. te Groningen 12 Aug. 1894.
Zijn ouders waren D i r k (Jacobs) H u i z i n g a en T r i j n t j e (Jurjens) C o o l m a n .
Zijn vader was doopsgezind leeraar. Op 21 Aug. 1838 is hij getrouwd met A a l t j e
(Samuels) M e i h u i z e n , van Hoogezand (overl. 1851). Dirk Huizinga (dl. IV, kol.
789) is hun zoon. Hij studeerde in de godgeleerdheid te Amsterdam en werd
predikant te Knollendam 11 Nov. 1832, te de Horn in Juli 1835, te Burg c.a. op
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Tessel 14 April 1844; emeritus 27 Juli 1879. Hij vestigde zich te Groningen. Over
zijn bewerking van het stamboek Huizinga, zie beneden onder Jacob Dercks
Huizinga. Behalve zijn artikel in Doopsgezinde Bijdragen (1873) met den titel: Korte
schets eener geschiedenis der doopsgezinden op Texel, schreef hij: Stamboek of
geslachtsregister der nakomelingen van Samuel Peter (M e i h u i z e n ) en Barbara
Fry van Gontenschwyl (Aargau-
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Zwitserland), omvattende de jaren (1671) 1714 tot 1889 (Gron. 1890). Dit stamboek
bevat een uitvoerig voorbericht van 143 bladzijden met buitengewoon belangrijke
berichten over vervolgingen van doopsgezinden in Zwitserland in het begin van de
18e eeuw en over de hartelijke ontvangst van de genoemde vluchtelingen in ons
vaderland. Ook vindt men er een afbeelding van het stamhuis (‘zum Einhüs’) van
de familie Meihuizen en een facsimile van een brief van Samuel Peter (Meihuizen),
in Juli 1745 uit Hoogezand naar zijn verwanten in Zwitserland geschreven. De
‘familieraad’ Meihuizen heeft dit stamboek aangevuld en in 1922 opnieuw uitgegeven
als:Het geslacht Meihuizen.... door J a n (Samuels zoon) M e i h u i z e n (z. pl. of j.)
Daarin is weggelaten het bovenaangeduide historisch voorbericht, maar er zijn nog
eenige afbeeldingen in opgenomen, o.a. (op blz. 38) van het familiewapen,
aangetroffen in een koorvenster van de kerk te Gontenschwyl. Dezelfde familieraad
vergadert jaarlijks de leden van dezen stam en zendt jaarberichten uit over
veranderingen in de familie.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. van Protest. Godgel. in Ned. IV,
405; Catalogus.... van de bibliotheek der Ver. doopsgez. gem. te Amsterdam. (Amst.
1919), 45 v.
Knipscheer

[Huizinga, Jacob Dercks]
HUIZINGA (Jacob Dercks), geb. te Huizinge (Middelstum) 9 Jan. 1659, in het
stamhuis Melkema, een landhoeve, overl. 24 Dec. 1736. Zijn ouders waren D e r c k
S i e r t s (zie: Doopsgezinde Bijdragen 1879, 8, 86) en J a n t j e E n n e s . Hij nam
het eerst den naam H u i z i n g a (H u i s i n g a , [v a n ] H u i j s i n g a ) aan. Hij was
koopman en tevens leeraar van de Doopsgezinden. Later voegde hij zich bij de
rijnsburger collegianten. Hij was eerst gehuwd met J a n n e k e L u b b e r t s
C r e m e r (overl. 2 Juli 1701), daarna (15 Oct. 1702) met S t i j n t j e v a n C a l k e r
(overl. 5 Jan. 1733). Hij verzamelde vele familieberichten van 1555 tot 1733 in een
Gedachtnisse- Boeck, dat is vervolgd door een zijner kleinkinderen (Pieter Huizinga
Bakker, dl. VI, kol. 6) tot 1761 (uitgegeven 1775), en door Jacob Huizinga (zie boven)
bijgewerkt tot 1883. Dit Stamboek of geslachtsregister der nakomelingen van D e r k
P i e t e r s en K a t r i n a T o m a s , gewoond hebbende te Huizinga op de landhoeve
Melkema [geslacht H u i z i n g a ] (Gron. 1883) is aanwezig in de bibliotheek van de
Ver. doopsgez. gemeente te Amsterdam, en bevat merkwaardige historische
bijzonderheden, ook beschreven in Doopsgezinde Bijdragen (1883), 67-86. Zijn
‘reisboekje’ was in 1879 in het bezit van Ds.J. Huizinga (zie boven; vgl. Doopsgezinde
Bijdragen 1879, 86). Nog wordt hij genoemd als de schrijver van Lyckreden op....
Albart Jansen (overl. te Gron., 12 Juli 1727)(Gron. z.j.).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. woordenboek van Protest. godgel. in Ned.
IV, 404 v.; Catalogus.... van de bibliotheek der Ver. doopsgez. gem. te Amsterdam
(Amst. 1919), 45; .S. B l a u p o t t e n C a t e , Gesch. der Doopsgez. in Groningen
enz. (Leeuw. en Gron. 1842) I, 88 v.: J.C. v a n S l e e , De Rijnsburger Collegianten
Haarl. 1895, 223-226, 318.
Knipscheer

[Hulck, Adam van der]
HULCK (Adam v a n d e r ), of v.d. H u l k , geb. te Goes (?) 15 Sept. 1648. Hij
studeerde te Groningen in de godgeleerdheid. Van zijn verderen levensloop is alleen
bekend, dat hij in 1661 voor Jacob Cats op ‘Sorghvliedt’ moet gepreekt hebben, en
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ook op 19 Maart 1665 te Lopik, en dat hij later te Haarlem woonde. Hij schreef:
Groot bewijs tegen een zeker Paepsch boexken geintituleert cleyn Bewyz.... (ter
Goude 1650); Predikatie over Spr. 16:7 (ter Goude, z.j.); Salige Wegh-
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wyser tot het hemelsch Zion.... (Gouda 1655; Dordr. 1660); Troostlijcke Leere van
de Zaalige opstandinghe der rechtvaardigen.... gepredict op Sorgh-vliedt.... (Haerl.
1661).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenboek van Protest. godgel. in Ned.
IV, 406 v.
Knipscheer

[Hulft, Gerard]
HULFT (Gerard), gedoopt te Amsterdam, 12 December 1621, als een der twaalf
kinderen van P i e t e r E v e r t s z . H u l f t , bierbrouwer, en B a l i c h j e n P i e t e r s d .
H a s s e l a e r . gesneuveld op Ceilon 10 April 1656 Na studie in de rechten werd
Hulft secretaris van Amsterdam. Toen in 1652 de Engelschen een hollandsche vloot
van straatvaarders namen, waarin H. een belangrijk aandeel had, nam hij als
vrijwilliger op eigen kosten dienst op 's lands vloot met 24 matrozen en streed tot
1654 tegen de Engelschen op het schip van Witte de With. Na den vrede trad hij in
dienst van de O.I. Compagnie; een der redenen van zijn vertrek was, dat hij een
opdracht van burgemeesteren, die in strijd was met een resolutie der Vroedschap,
als onrechtmatig niet wenschte uit te voeren. Bewindhebbers der Comp. stelden er
grooten prijs op een om zijn bekwaamheid en rechtschapenheid bekend
‘buitenstaander’ in invloedrijke positie naar Indië te zenden, om een oogje in het
zeil te houden; zij gaven hem twee gesloten commissiebrieven mee, bevattende
respectievelijk benoeming tot Gouverneur-Generaal en tot Directeur-Generaal. De
eerste zou gelden voor het geval bij zijn aankomst Carel Reyniersz nog in functie
was; de tweede, indien deze reeds was opgevolgd door Maetsuycker. Dit laatste
bleek het geval te zijn en zoo werd Hulft Directeur-Generaal. Maetsuycker, die in
den amsterdamschen patriciër, in zoo hooge functie naast hem geplaatst, een
ongewenschten dw rskijker zag, zocht hem kwijt te raken. Dit gelukte hem door wat
Valentijn een ‘Jesuïetenstreek’ noemt. Toen de strijd tegen de Portugeezen op
Ceilon in een acuut stadium was getreden en een bekwaam aanvoerder noodig
was, wist Maetsuycker op Hulft's eergevoel te werken, zoodat deze zich voor dat
commando aanbood. Hij sneuvelde, ongehuwd, bij het beleg van Colombo.
Zijn portret door G. Flinck was bij baronesse Hulft Taets van Amerongen te Utrecht,
gegraveerd door A. Blooteling, kwam in 1898 als bruikleen in het Rijksmuseum. Een
kopie door C. Netscher was bij jhr. Gevers op huize Leeuwenhorst bij Noordwijk.
Zie: E l i a s , De Vroedschap van Amsterdam I, 536; V a l e n t i j n , IV, 1, Levens
der Opperlandvoogden, 298-302 en V, 1, Byzondere zaaken van Ceylon, 140;
B a l d a e u s , Beschryvinge van Ceylon, 61-109; K e r n k a m p , Bontemantel, II,
478-480.
Stapel

[Huls, Samuel van]
HULS (Samuel v a n ), geb. te Delft 17 Mei 1596, overl. te 's Gravenhage 21 Febr.
1687. Zijn ouders waren W i l l e m v a n H u l s Joh.z. en G e e r t r u i j d v a n
H u c k e l h o v e n . Hij gaf uit: Davids Psalmen of harpzangen, meest met de eigen
woorden van de nieuwe oversettinge gerymt (Amst. 1682). Hij trouwde te Delft 14
Juli 1649 met S a r a M a r i a l e M a i r e , overl. 1678, dochter van Johannes le
Maire (dl. VII, kol. 835 v.).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. woordenboek van Protest. godgel. in Ned.
IV, 407 v.
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Knipscheer

[Hulsbeek, Pieter Antonij]
HULSBEEK (Pieter Antonij), geb. te Amsterdam omstr. 1755, overl. te Haarlem in
1795. Hij was luthersch predikant te Woerden van 12 Dec. 1779 tot 15 Aug. 1784:
daarna te Haarlem tot zijn emeritaat in Juli 1795. Hij vertaalde een werk van J.D.
M i c h a ë l i s uit het Hoogduitsch

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 8

888
met den titel: Bijvoegsels en verbeteringen tot het eerste en tweede deel van de
Inleiding van de Godlijke schriften van het N. Verbond, 3 deelen (Haarl. 1791-1794).
Zie: J. L o o s j e s , Naamlijst v. predikanten.... der Luth. Kerk in Ned. ('s Gravenh.
1925), 129; J.I. D o o r n i n c k , Bibliotheek v. Nederl. Anonymen en Pseudonymen
('s Gravenh.-Utr.[1870]), kol. 101, no. 981.
Knipscheer

[Hulscher, Henrik]
HULSCHER (Henrik), geb. te Utrecht 25 Jan. 1676, overl. te Zierikzee 14 Nov. 1738.
Zijn ouders waren G e r a r d H u l s c h e r en J o h a n n a G o e s b a l g . Hij studeerde
te Utrecht en te Leiden in de godgeleerdheid en werd in Jan. 1700 predikant te
Zierikzee. Zijn eerste vrouw (gehuwd 18 Mei 1702 te Zierikzee), M a r i a B o e i j e ,
was een dochter van J a c o b u s B o e i j e (als predikant aldaar overleden in Juli
1699). Na haar overlijden in 1714 trouwde hij 31 Dec. 1720 met E l i z a b e t h v a n
S o u t e m , wed. van J a c o b v a n M e u l w i j c k . Zijn zoon, Mr. J a c o b
H u l s c h e r , geb. 1710, werd schepen van Zierikzee. Hij schreef: Den jongen
Jeremias (Utr. 1700), zijn intreepreek, en Utrechtse vrede (Zier. 1713).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. woordenboek van Protest. godgel. in Ned.
IV. 408 v.; Kerkelijk Handboek (1909) Bijl. 155; P.D. d e V o s , De vroedschap van
Zierikzee (Midd. 1928 enz.).
Knipscheer

[Hulsebos, Adriaan Jacobsz. Heijndrichs]
HULSEBOS (Adriaan Jacobsz. [H e i j n d r i c h s ]), of H u l s e (n)b o s c h ,
H u l z e b o s , in 1622 verdronken op een dienstreis bij Amboina. Hij was sedert het
vorige jaar de eerste predikant van Batavia, en heeft nog J.A. Dubbeltrijk (zie in dit
deel kol. 432) als ambtgenoot geordend. Hij was vroeger schoolmeester te Ilpendam
en bood zich op 19 Febr. 1615 te Amsterdam bij den kerkeraad aan voor den dienst
in Oost-Indië. De classis Amsterdam heeft hem 26 April 1615 daartoe in het
leeraarsambt bevestigd. Eerst was hij vloot- en legerpredikant; sedert 1617 was hij
te Jakatra (het latere Batavia) predikant. Eenige brieven van hem, geschreven aan
de classis Amsterdam, zijn bekend. De weduwe, die hij naliet, werd tot een vereering
voor de door hem bewezen diensten begiftigd met duizend caroli guldens ‘uijt een
pure liberaliteijt ende gratuiteijt’. Hij was gezeten in de raadsvergadering der
Nederlanders in het fort Jakatra met J.P. Coen (dl. VI, kol. 311-316) en werd
geprezen o.a. omdat hij het karakter en den aard der inlanders doorzag.
Zie: C.A.L. v a n T r o o s t e n b u r g d e B r u i j n , Biogr. Woordenboek van OostInd. predikanten (Nijmegen 1893), 202 v.
Knipscheer

[Hulsius, Antonius]
HULSIUS (Antonius), geb. te Hilden (hertogdom Berg) in 1615, overl. te Leiden 27
(?) Febr. 1685. Zijn ouders waren A n t o n i u s H u l s i u s en M a r g a r e t h a
S t e i n b e r g e n . Hij studeerde te Deventer, daarna ook te Genève in de
godgeleerdheid en werd waalsch predikant te Breda 15 Mei 1644. In Juli 1668 werd
hij regent van het Staten-college te Leiden, in Jan. 1676 hoogleeraar. F r .
S p a n h e i m hield een lijkrede op hem: Ant. Hulsius, oratione funebri laudatus.
Vooral onderscheidde hij zich op het gebied van de Hebreeuwsche taal. Hij bestreed
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Cartesius. In Jan. 1645 is hij te 's Gravenhage gehuwd met A g n e s E l i s a b e t h
R u m p f f , dochter van Petrus Augustinus Rumpff (dl. VII, kol. 1078 v.). Johannes
en Paulus H., die beiden volgen, waren zijn zoons.
Hij gaf vele geschriften uit en polemiseerde o.a. met roomsch-katholieke en
joodsche theologen.
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De titels zijn bij d e B i e e n L o o s j e s t.a.p. opgegeven; wij noemen slechts:
Psalterii Davidis ed nova... (1650); De draad van Ariadne, aanwysende dat de
hedendaagsche Nieuwigheden stryden tegens de Nederl. Belydenisse des Geloofs...
(ned. vert. Leiden 1676).
Zijn portret, in 1675 door H. Berchmans geschilderd, bevindt zich in de universiteit
te Leiden en is gelithografeerd door L. Springer; een ander portret, in 1675 door
een onbekend kunstenaar geschilderd, bevond zich in het museum Kunstliefde te
Leiden.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenboek van Protest. godgel. in Ned.
IV, 421-425; Kerkelijk Handboek (1878), 715 (aan te vullen); Bibliotheca theol. el
philos. (Lugd. Bat., Burgersdijk en Niermans 1900), 753; J.C. v a n S l e e , De illustre
school te Deventer (1630-1678) ('s Gravenh. 1916), 202.
Knipscheer

[hulsius, Bartholomeus]
HULSIUS (Bartholomeus), geb. te Frankfort a/M. omstr. 1601, overl. vóór 1642. Hij
studeerde te Leiden in de godgeleerdheid en werd predikant te Cillaarshoek in 1628;
emeritus 1635. Hij schreef Emblemata sacra (z. pl. 1631) en Den onderganck des
Roomschen Arents door den Noordschen Leeuw, met ‘konstige figuren’.... (Amst.
1641).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenboek van Protest. godgel. in Ned.
IV, 419-421; Kerkelijfk Handboek (1907) Bijl. 109; M.H.A. v a n d e r V a l k , Kerkelijk
Oud- Beierland (Oud. B. 1907), 126; J.I. v a n D o o r n i n c k , Bibliotheek v. Ned.
anonymen en pseudonymen ('s Gravenh./Utr. [1870]), kol. 146, no. 1421; R.
A r r e n b e r g , Naamregister van Nederl. boeken tot 1787, 255.
Knipscheer

[Hulsius, Henricus]
HULSIUS (Henricus), geb. te Cronenberg (hertogdom Berg) of te Elberfeld 10 Oct.
1654, overl. te Duisburg 4 April 1723. Hij studeerde te Duisburg, te Marburg, te
Leiden en te Harderwijk, waar hij 6 Juli 1679 doctor in de godgeleerdheid werd. In
1681 is hij benoemd tot hoogleeraar te Duisburg. Hij trouwde 10 Aug. 1705 met
A n n a M a r i a W e h r d t (overl. 12 Sept. 1720) en hertrouwde 24 Aug. 1721 met
Geertruida van Eicken.
Van zijn polemische geschriften vindt men de titels bij d e B i e e n L o o s j e s ;
als zijn voornaamste werk is te noemen: Summa theologiae, sive liber de molitione,
opere et Sabbalho Dei (Lugd. Bat. 1689), dat verscheidene herdrukken beleefde,
ook onder den titel Systema theologiae plenum(Lugd.Bat.1694).
Zijn portret bestaat in zwarte kunst.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. woordenboek van Protest. godgel. in Ned.
IV, 429-431.
Knipscheer

[Hulsius, Johannes]
HULSIUS (Johannes), geb. te Breda, overl. te Middelburg omstr. 20 Juli 1695, zoon
van Ant. H. (zie boven); Paulus H. (die volgt) was zijn broeder. Hij studeerde te
Leiden in de godgeleerdheid (ingescnr. 7 Febr. en 1675) en promov. 4 Febr. 1678
op Disputatio theol. inaug. de tabe originali... (Lugd. Bat. 1678). Hij werd predikant
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te Aardenburg 15 Mei 1678, te Oost-Souburg in April 1681, te Middelburg 15 Aug.
1688. Evenals Jacodus Fruytier (dl. VI, kol. 525 v.) trad hij op tegen de Hattemisten
(dl. VI, kol. 727 v.). Behalve zijn dissertatie schreef hij een Lijkpredicatie op Sigerus
Crab (Midd. 1680), en De hedendaagsche Antinomianerie.... (Midd. 1696), herdrukt
als: De hedendaagsche dwaal-leer.... (z. pl. en j.). Zijn zoon J o h a n n e s H u l s i u s
overleed als emer.-predikant van Groningen 31 Dec. 1700.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenboek van Protest. godgel. in Ned.
IV, 428 v.; Kerkelijk Handboek (1909) Bijl. 121, 139, 148.
Knipscheer
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[Hulsius, Paulus]
HULSIUS (Paulus), geb. te Breda 25 Dec. 1653, overl. te Groningen 14 Oct. 1712,
broeder van den voorgaande, zoon van Ant. H. (zie boven). Hij studeerde te Leiden
in de godgeleerdheid, werd 16 Juni 1675 predikant te Aardenburg en 1 Mei 1678
te Middelburg. Op 15 Sept. 1691 hield hij zijn inaugurcele oratie als hoogleeraar te
Groningen; te voren werd hij doctor te Leiden, 26 Juni 1691. A.A. Pagenstecher (dl.
II, kol. 1052-1051) hield een lijkrede op hem: Paulus Hulsius Ant. fil. Sermone
Parentali in Choro Templi Acad. ex Senatus acad. consulto.... laudalus (Gron. 1712).
Verschillende van zijn vele geschriften zijn na zijn dood uitgegeven. Hij was een
gematigde Voetiaan. De titel van zijn inaugureele oratie was: De modestia theologi.
Hij trouwde 8 Oct. 1705 te Harkstede met jonkvr. E v e r h a r d i n a R e n g e r s . Zijn
geschriften vindt men elders genoemd.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenboek van Protest. godgel. in Ned.
IV, 425-428; Kerkelijk Handboek (1909) Bijl. 121, 139; R. A r r e n b e r g , Naamregister
v. Nederd. boeken tot 1787, 255.
Knipscheer

[Hulsken, Jan Hendrik]
HULSKEN (Jan Hendrik), geb. te Oldenzaal in 1786, overl. 19 April 1876. Hij
studeerde te Deventer en te Utrecht in de godgeleerdheid en werd predikant te
Losser 13 Maart 1808; emeritus 11 April 1841. Zijn zoon volgde hem op. Zijn vrouw
was E l i s a b e t h A l e i d a v a n D i e s t , overl. in 1845. Anoniem verscheen van
hem: Namen van de dichters der Evangelische gezangen.... (Dev. 1849), waarin hij
ook in het kort de geschiedenis van den Gezangenbundel schetste.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. woordenboek van Protest. godgel. in Ned.
IV, 431 v.: Kerkelijk Handboek (1912) Bijl. 149; J.I. v a n D o o r n i n c k , Bibliotheek
van Nederl. anonymen en pseudonymen ('s Gravenh./Utr. [1870]), kol. 651, no.
6216.
Knipscheer

[Hulst, Jan van]
HULST (Jan v a n ), geb. te Nijmegen 24 Aug. 1779, overl. te Norden 12 Nov. 1846.
Zijn ouders waren L a u r e n s v a n H u l s t en G e r t r u y d a v a n E g e r . Hij is
23 Mei 1802 te Leiden getrouwd met A n n a H e r d i n g h . Zijn beide zoons
L a u r e n s v a n H u l s t en W i l l e m v a n H u l s t waren ook predikanten. Hij
studeerde aan het doopsgezind seminarium te Amsterdam en werd predikant te
Kampen 21 Juni 1802, te Norden 19 Oct. 1809.
Hij vertaalde eenige theologische werken uit het Hoogduitsch, welke verschenen
zijn tusschen 1806 en 1823.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenboek van Protest. godgel. in Ned.
IV, 435 v.; Doopsgezinde Bijdragen (1881), 102.
Knipscheer

[Hultman, Mr. Carel Gerard]
HULTMAN (Mr. Carel Gerard), zoon van J a n u s A n d r e a s H u l t m a n , geb. te
Zutphen 10 Juli 1752, gest. te den Bosch 7 Maart 1820. Hij studeerde te Leiden en
promoveerde daar in 1772 op een Specimen politico-historicum de principe tyranno
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sive de justitia edicti Ordinum Foederati Belgii Philippum II Hispaniae regem imperio
o
summoventium (Lugd. Bat. 1772, 4 ). Hij werd al spoedig advocaat fiscaal der
financiën en controleur der belastingen van Gelre en Zutphen. In 1779 werd hij
benoemd tot tweeden, een jaar daarna tot eersten griffier van het Hof van Gelderland.
Hij was in Arnhem het middelpunt van wetenschappelijk en intellectueel leven;
bovendien behoorde hij daar tot de gematigde Patriotten. Hij gaf evenwel zoo weinig
aanstoot, dat hij na de restauratie van 1787 in functie kon blijven. Maar na de
revolutie werd hij in 1796 gekozen tot lid der eerste Nationale Vergadering, waar hij
zich bij de partij der
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federalisten aansloot. Hij kreeg in 1797 ook zitting in de tweede Nationale
Vergadering, nadat de constitutie van dat jaar was verworpen. Als federalist werd
hij 22 Jan. 1798 bij den bekenden staatsgreep gevangen genomen en op het huis
ten Bosch geïnterneerd. Maar na den staatsgreep van 12 Juni werd hij ontslagen
en zelfs door het nieuw opgetreden Uitvoerend Bewind in Juli tot zijn
secretaris-generaal benoemd. Als zoodanig bleef hij in functie, nadat in 1801
krachtens de nieuwe constitutie het Staatsbewind de regeering had aanvaard;
daartusschen was hij in 1802 gezant te Berlijn. En ook onder den raadpensionaris
Schimmelpenninck bleef hij als staatssecretarts werkzaam. Onder koning Lodewijk
was hij sedert 1807 directeur der schoone kunsten en wetenschappen en staatsraad,
eerst in gewonen, spoedig in buitengewonen dienst. In 1808 benoemde de Koning
hem tot landdrost van Maasland. Na de inlijving benoemde Napoleon hem tot prefect
van het departement Vaucluse en in Juni 1813 tot prefect van de Monden van de
IJsel. In April 1814 benoemde de Souvereine Vorst hem tot gouverneur van
Noord-Brabant, welk ambt hij tot zijn dood heeft bekleed. Hij was een geleerd man,
die zich voor velerlei wetenschappelijk onderzoek interesseerde; hij stond dan ook
in voortdurende betrekking met de meeste geleerden van zijn tijd. Te Arnhem hield
hij geregeld voordrachten over allerlei historische en juridische onderwerpen. Hij
heeft echter slechts weinig gepubliceerd: Geschieden Staatkundig onderzoek over
den tijd, wanneer Philips II ophield heer de Vereenigde Nederlanden te zin (Arnhem
1781), dat anoniem verscheen en daarom ook wel aan anderen werd toegeschreven;
o

Bibliographische zeldzaamheden (den Bosch 1818,8 ). Hultman was gehuwd met
jonkvrouwe L e m k e r .
Zijn portret is gegraveerd door Bouchardy en Gonord.
o
Zie: G a n d e r h e y d e n , Lijkerede op C.G. Hultman (den Bosch 1820, 8 );
Navorscher VIII, 127; de gewone biographische woordenboeken; C o l e n b r a n d e r ,
Gedenkslukken III, XII, XLVIII, 329, 331, 333 vlg., 340, 366, 612, 622, 660, 678,
681, 691, 705, 723, 770, 899, 928, 941, 963, 1141, 1147 vlg., 1153 vlg., 1159 vlg.;
IV, 60, 95, 131, 169, 172 vlg., 175, 195, 197 vlg., 212 vlg., 218, 221 vlg., 234, 237
240, 248, 260, 270, 283, 290, 297, 329, 364, 367, 395, 514, 539, 543, 572, 591 vlg.,
600, 666; V, XLVII, 91, 180 vlg., 286, 366 vlg., 372, 418, 485, 570, 587, 639; VI,
881, 1036, 1092, 1111 vlg., 1141, 1255.
Brugmans

[Hurdt, Antonie]
HURDT (Antonie), geb. te Middelburg waarschijnlijk omstreeks 1630, overl. te Batavia
1689 of 90. In dienst der O.I.C. komt hij in 1660 voor als koopman en secunde op
Ambon, waar hij in 1667 als opperkoopman tot gezaghebber is bevorderd. In 1669
lost hij Jac. Cops af als gouverneur van Banda, waarna hij in 1672 dezen vervangt
als commissaris van Ambon. Benoemd tot raad extraord. (1675) gewerd hem, den
civiel ambtenaar, op de reis naar Batavia te Japara (4 Aug. 1678) de opdracht het
opperbevel op zich te nemen over de geheele krijgsmacht der Compagnie, die
opereeren moest tegen den rebel Taroeno Djojo, die toen juist op Grobogan en
Demak aanrukte. Daar Speelman bewerkt had, dat H. zich niet tot de verdediging
der strandplaatsen behoefde te beperken, rukten de onzen in drie colonnes, resp.
onder Hurdt, François Tack en de kapiteins van Renesse en Muller langs
verschillende wegen tegen Kediri op. Het gelukte hun T.Dj. te verslaan en binnen
die stad op te sluiten, welke 25 Nov. 1678 stormenderhand genomen werd. Hurdt's
uitgeputte troepen bereikten over de Brantas Soerabaja, waar hij tot 22 Febr. 1679
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bleef, tot hij het opperbevel kon overdragen aan Christiaan Poleman. Nog ziek kwam
hij te Batavia aan. Daar werd hij voorzitter van den raad van schepenen, ordin. raad
van Indië en van 1684-89 directeur-generaal van den handel, in welke functie hij
met de meerderheid in den raad den G.-G. Joan Camphuis (1684-91) zóó
tegenwerkte, dat deze meermalen uit de vergadering wegbleef. Bij missive van
Heeren XVII (17 Dec. 1690) werd Joan van Hoorn tot zijn opvolger benoemd.
Hij was eerst gehuwd met A n n a v a n B e u s e k o m ; bij zijn tweede vrouw,
J a c o m i n a H o o g h k a m e r , had hij een zoon D i r k (gest. 1698), gehuwd met
C a t h a r i n a B e s s e l m a n , dochter denkelijk van J o h a n n e s , die in 1684 eerste
in Japan werd.
Zie: d e J o n g e , Opkomst v.h. nederl. gezag VII; Stukken over de O.I.C. in
Kronijk v.h. Hist. gen. te Utrecht, VIII, 1852; V a l e n t i j n , O. en N. Oost-Indië I-IV;
C o l e n b r a n d e r , Kol. Gesch. II ('s Gravenh. 1925).
Bartelds

[Husson, Abraham Dirk]
HUSSON (Abraham Dirk), geb. te Amsterdam 7 Juni 1819, overl. te Midwoud 12
Sept. 1847. Hij studeerde te Amsterdam, te Utrecht en te Leiden in de godgeleerdheid
en werd predikant te Midwoud 13 April 1845. In de Boekzaal (1843), 488-494
verscheen van hem een stichtelijke toespraak.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. woordenboek van Protest. godgel. in Ned.
IV, 442; K e r k e l i j k H a n d b o e k (1908) Bijl. 130.
Knipscheer

[Hutsinger, Enoch]
HUTSING(ER) (Enoch), afkomstig uit Dantzig, overl. te Rostock 7 Juni 1678. Hij
was hoogleeraar te Rostock en korten tijd luthersch predikant te 's Gravenhage. Na
Febr. 1645 was hij eenigen tijd veldprediker. Hij schreef: Dissertalio de ministerio
ecclesiastico en Trost-Predigt über das Evangelium von der Wittwen zu Naïn.
Zie: J. L o o s j e s , Naamlijst v. predikanten.... der Luth Kerk in Ned. ('s Gravenh.
1925), 129; d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. van Protest. Godgel. in
Ned. IV, 442.
Knipscheer

[Huydecoper, Theodoor Cornelis Reinier]
HUYDECOPER (Theodoor Cornelis Reinier), geb. te Hoorn 13 Febr. 1805, ovrl. te
's Gravenhage 10 Jan. 1866. Zijn ouders waren J a n W i l l e m H u y d e c o p e r
en C o r n e l i a M e r e n s . Hij studeerde te Utrecht in de godgeleerdheid, werd
doctor op zijn proefschrift: De solenni Jesu Christi in urbem Hierosolymorum introitu
(Traj. ad Rh. 1829) en kwam als predikant te Woudenberg 18 April 1830, te Zutfen
16 Nov. 1834, te 's Gravenhage 4 Juli 1838; emeritus 1 Oct. 1865. Hij troude te
Nijmegen 14 April 1830 met jkvr. P h i l i p p i n e R i j n h a r d i n a H e n r i ë t t a v a n
L i j n d e n ( overl. 9 Juli 1865). Hij was werkzaam in de beweging voor afschaffing
van sterken drank. Blijkens zijn Adres aan de Synode der Ned. Herv. Kerk,....('s
Grav. 1864) was hij van meening dat ‘de leer der modernen ten eenenmale vreemd
is aan de Hervormde leer die in onze Kerk beleden wordt’. Hij gaf leerreden en
verschillende stichtelijke geschriften het, waarvan de titels bij d e B i e e n
L o o s j e s worden opgesomd.
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Zijn portret is gegraveerd door D.J. Sluyter en gelithografeerd door D. van Lier
en N.J.W. de Noode.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. van Protest. Godgel. in Ned. IV.
446-448; Kerkelijk Handboek (1903) Bijl. 167, (1907) Bijl. 119, (1910) Bijl. 171;
Alphabetische naamlijst v. boeken....(1833-1849) (Amst. 1858), 316: Brinkman's
Catalogus 1850-1882, 568.
Knipscheer

[Huygens, Cornelie Lydie Bahlmann]
HUYGENS (Cornelie Lydie B a h l m a n n ), geb. te Haarlemmerliede 13 Juni 1848,
overl. te Amsterdam 30 October 1902.
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Corn. Huygens is schrijfster van verschillende romans en novellen. In haar werk
uitte zij haar belangstelling in het lot harer medemenschen, eerst door lotsverbetering
voor de vrouw te bepleiten, later door geheele reorganisatie der maatschappij, naar
socialistische leer en begrippen, te verkondigen. Dit laaste vooral in haargrooten
roman: Barthold Meryan.
Zij schreef: Hélène van Bentink. Roman in 3 boeken (Dordrecht, 1877, 2e dr.
1889); Uit den strijd des levens (Dordrecht, 1878, 2e dr. 1887); Arabesken (Amst.
1884); Regina (Amst. 1884, 3e dr. 1895); Ellen (Amst. 1889); Een huwelijk (Amst.
1892); Hoogenoord (Amst. 1892) 2 dl.; Zomer (Amst. 1895); Een woord aan de
Nederlandsche vrouwen. Rede uitgesproken den 30en Maart 1896 in een vergadering
der Vrije Vrouwen-Vereeniging (Amst. 1896); Barthold Meryan. Roman (Amst. 1897,
3e dr. 1901); Socialisme en feminisme (Amst. 1898); De liefde in het vrouwenleven
voorheen en thans, naar aanleiding van ‘De liefde in de Vrouwenkwestie’ van Anna
de Savornin Lohman. 1e en 2e dr. (Amst. 1899); Darwin-Marx. Bernstein als bestrijder
van eene natuurphilosophische leer (Amst. 1901).
Verder vertaalde zij romans van Mrs. O l i p h a n t , E l M o n t g o m e r y , O u i d a ,
Carmen Sylva, Korolenko.
Portret in Noord en Zud. XXV, (1902) 556 en in De Prins 14 Nov. 1902.
Zie: T a c o H. d e B e e r , Cornelie Huygens in Noord en Zuid XXV, (1902) 466.
Hoogeveen

[Huyn van Amstenrade, Edmundus Hugo]
HUYN VAN AMSTENRADE (Edmundus Hugo), graaf, ridder der Duitsche Orde,
zoon van G a s p a r en M a r i a d e R u i s c h e n b e r g d e S e t t e r i c h , geb te
Aken, maar behoorde metterwoon te Amstenrade thuis. Hij overleed te Oude-Biezen
9 April 1634. Hij verliet 1605 de Commanderij van Bernissem voor die van Gruitrode.
1606 werd hij landcommandeur der hoofdbalie Oude-Biesen te Bilsen bij Maastricht.
In deze stad hield de landcommandeur zijn hof in de Jonge-Biesen. Hij kocht van
zijn familie het kasteel Ordenge, dat hij als een commanderij inrichtte. 1621 stichtte
hij te Leuven het college der Duitsche Orde voor 12 studenten, die zich voor den
priesterstand in de orde bestemden. Hij betiteld zich dan landheer van Germert,
Gruitrode, Sint-Peters Voren enz. Later schonk hij een zeker kapitaal. in vier
studiebeurzen verdeeld, voor het college. Sinds de regeling van 1822 is de stichting
voor de eene helft bestemd voor de studie der theologie en voor de andere helft
voor de filosofie, rechten en geneeskunde. Sinds 1864 bezit de commissie der
beurzen in de provincie Brabant het begevingscrecht. 1880 was de opbrengst 1201
frs.
In Oude-Biesen legde hij de fondamenten eener nieuwe kerk.
Hij was de edelmoedige beschermer van zijn neef Godfr. Huyn van Geleen, zie
art. kol. 895.
Beiden werden in de kerk van Oude-Biesen begraven onder een grafzerk in het
midden van het koor (W o l t e r s , Notice sur l'anc. comm. de Vieux-Jones; V a l .
A n d r e a s , Fasti acad. Lov. 327).
Zie: H a b e t s , Gesch. bisdom Roermond III, 598; d e z Studiebcurzen in Ned.
Limburg 143; Analectes hist. eccl. Belg. XIX, 297, 301; D a r i s , Not hist. dioc. de
Liège XII, 19, 23; Handboekje zaken R.K. eeredienst XXVI (1872), 335; Annales de
l'académie d' Archéologie de Belg. XXII (1896), 60, 65, 67, 70; E. M c k e n n a , Het
grafelijk geslacht Huyn van Amstenrade en Geleen (Sittard 1928) 69-71.
Fruytier
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[Huyn van Geleen, Arnold (1)]
HUYN VAN GELEEN (Arnold) (1), overl. omstreeks 1553, zoon van G e r a r d en
van A g n e s v a n P r i n t h a g e n , verpandde 1 Maart 1519 zijn landgoed
Musschenbroeck onder Heerlen voor 820 overlandsche gulden; 7 Dec. 1538 belaste
hij zijn aandeel in dit huis met een kapitaal van 160 goudgulden. In 1534 en 1535
velde hij als drostplaatsvervanger van het land van Valkenburg vonnis tegen eenige
Wederdoopers in dit gewest. 29 Aug. 1535 onderteekende hij het huwelijksverdrag
tusschen Johan van Strijthagen, stadhouder en voogd van het land van Valkenburg
en Maria van Ghoor, dochter van Johan erfvoogd en heer van Eys. In 1537 verhief
hij de hoeve, toebehoorend aan het huis van Geleen, en de twee hoeven van
Printhagen en ook werd hij, na den dood van Dirk Rhoe van Obsinnich, beleend
met het huis te Spaubeck, ook het slot van St. Jans Geleen genoemd. Hij was twee
maal gehuwd: omstr. 1519 met C a t h a r i n a v a n d e n B o n g a r d , daarna omstr.
1528 met B a r b a r a (ook H e n r i c a genoemd), dochter van Hendrik van Maschereil,
heer van Belligoy of Balgoy en van Yolanda van Oy. Uit het tweede huwelijk de
volgende kinderen: Arnold II (die volgt); A g n e s , gehuwd met Jan (of Gerard) van
Imstenraad, heer van Mheer (overl. 1 Maart 1572, begraven in de kerk aldaar);
M a r i a , volgens contract d.d. 23 Jan. 1556 gehuwd met Arnold Schenck van
Nydeggen, heer van Hillenraad.
Zie: E l i s a e u s M c k e n n a , Het grafelijk geslacht Huyn van Amstenrade en
Geleen (Sittard 1928), 27-28.
Verzijl

[Huyn, van Geleen Arnold (2)]
HUYN VAN GELEEN (Arnold) (2), overl. in 1579, zoon van den voorgaande.
Ofschoon vermeld in deel I, kol. 1191, volge hij hier nogmaals ter completeering der
stamreeks. Hij werd na den dood zijns vaders met de hoeve behoorende bij het huis
van Geleen en de twee hoeven van Printhagen beleend; in 1557 verhief hij de
heerlijkheid Geleen met al hare ap- en dependetiën; 20 Jan. 1557 kreeg hij de
heerlijkheden Geleen en Spaubeek van Koning Philips II van Spanje in pand voor
de som van 3050 Carolusgulden; genoemde Koning verpandde hem ook op 23
Febr. 1558, de hooge, lage en middele jurisdictie van het kerspel Eysden voor 3750
Carolusgulden: die heerlijkheid werd afgelost den 30 Sept. 1616 door den
rentmeester van Brabant de Sprimont. In 1574 werd hij benoemd als gouverneur
en kapitein - generaal der landen van Overmaas. 23 Nov. van genoemd jaar werden
hem zijn aanstellingsbrieven toegezonden als drossaard van Valkenburg. Krachtens
brieven van commissie uitgevaardigd te Brussel den 30 Maart 1577 werd Arnold
Huyn heer van Geleen enz. door Philips II, koning van Spanje, benoemd als
gouverneur van Maastricht 30 Mei van dat jaar, werd hij burger van Maastricht onder
het ambacht der Cremers. Hij bekleedde het gouverneursambt tot in Nov. 1578. Hij
overleed in 1579 en werd in de parochiekerk van Beek begraven. Zijn echtgenoote
A n n a v a n G r o e s b e e k , een dochter van Johan van G. en Bertha van Goor,
die in 1612 overleed en naast haar man werd begraven, schonk hem de volgende
kinderen: Arnold III (die volgt); W i l l e m , die Amstenrade van Werner Huyn kocht
en het aan zijn broeder Arnold III overdroeg; hij verhief ook 14 Mei 1593 na Werner's
dood de heerlijkheden Ofrsbeek en Brunssum; hij overleed in 1594 ongehuwd;
J o h a n , eerst domkoster en kanunnik te Luik, daarna gehuwd met M a r g a r e t h a
v a n R a e s f e l t , erigename van Luttinghausen; hij werd 16 Mei 1597 na zijns
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Willem de la Margelle, heer van Eysden; A g n e s , gehuwd met een lid der familie
van Hyll.
Zie: E l i s a e u s M c k e n n a , Het grafelijk geslacht Huyn van Amstenrade en
Geleen (Sittard 1928), 29-39, 43-44 en de daar aangehaalde bronnen.
Verzijl

[Huyn van Geleen, Arnold (3)]
HUYN VAN GELEEN (Arnold) (3), overl. omstreeks 13 Oct. 1638, zoon van den
voorgaande. Hij was heer van Geleen, daarmee beleend 1575 en van Amstenrade
sedert 1594; in 1582 werd hij met het huis te Spaubeek, ook slot van St. Jan's
Geleen genoemd, beleend. In de jaren 1579-1586 stond hij aan het hoofd van een
gedeelte italiaansche en waalsche troepen, voetknechten te Straelen, die met
anderen onder bevel stonden van Philips van Bentinck. 8 Maart 1594 werd hij, na
den dood van zijn broeder Willem. met de heerlijkheden Oirsbeek en Brunssum
beleend. 26 Mei 1597 verkocht hij, met zijn moeder A n n a v a n G r o e s b e e k ,
aan Philips van Bentinek en zijn echtgenoote Alverta van Vlodrop, den hef Witten
bij Nieuwstadt. In Mei 1607 bevond hij zich met Walraven van Wittenhorst, Johan
van Brempt en Philips van Bentinck als afgevaardigden der Staten van het
Overkwartier te Brussel, waar zij onderhandelen moesten over het behouden der
oude rechten en gewoonten. Arnold was pandheer van Wachtendonck en drost van
het ambt Krieckenbeck 1591-1638 en werd als zoodanig beschreven op de
vergaderingen der Staten van het Overkwartier. Hij was ook tegenwoordig bij de
lijkplechtigheden van Aartshertog Albert van Oostenrijk den 12en Maart 1622 te
Brussel. Hij huwde tweemaal. In 1586 M a r g a r e t h a v a n B o c h o l t z , dochter
van Godhard, heer van Grevenbroich en Wachtendonck, en van Alexandrina van
Wittenhorst tot Horst; dan 17 Febr. 1630 M a r i a v a n M e e r s s e n , weduwe van
den kapitein Karel van Palant, dochter van Arnold van Meersen en van Elisabeth
Vinck. Zijn kinderen uit het eerste huwelijk waren: A r n o l d (4) (overl. in Jan. 1624),
was keizerlijk generaal en lid der Staten van het Overkwartier; hij werd 22 Nov. 1619
met het slot St. Jans Geleen te Spaubeek beleend en 29 Nov. d.a.v. door afstand
zijns vaders met de heerlijkheid Geleen, de hoeve aldaar en de twee hoeven van
Printhagen; hij was in 1619 gehuwd met M a r g a r e t h a W i l h e l m i n a , erfdochter
van Wolfart Evert van Wittenhorst heer van Deurne en van Margaretha van Malsen,
erfgename en vrouwe van Broekhuizen en Rossum (uit dit huwelijk: Arnold Wolfgang
en Johan Godard Frans (dl. VII, kol. 631, 632)); W i l l e m , kanunnik en aartsdiaken
te Luik: Godfried (die volgt); A l e x a n d r i n a , die 21 Juli 1624 huwde met Alexander
van Vehlen, heer van Raesfeld; A n n a M a r g a r e t h a (overl. 11 Jan. 1596, oud
6 jaren) begraven in de kerk van Wachtendonck.
Zie: P. E l i s a e u s M c k e n n a , Het grafelijke geslacht Huyn van Amstenrade
en Geleen (Sittard 1928), 39-46.
Verzijl

[Huyn van Geleen, Godfried]
HUYN VAN GELEEN (Godfried), geb. op het slot St. Jans Geleen omstr. 1588,
overl. te Aldenbiesen bij Maastricht 27 Aug. 1657, zoon van Arnold (3) en van
M a r g a r e t h a v a n B o c h o l t z . Hij trad als jongeling in de Duitsche Orde te
Aldenbiesen bij Maastricht; hij streed in den dertigjarigen oorlog met vier andere
limburgsche veldoversten, nml. de graven van Gronsveld en Petershem, Jan van
Weert en Gallas, een geboren Maastrichtenaar. In 1619 was hij luitenant in het
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feld zijn legerplaats te Weindhaus bij Sulzbach in Beieren had opgeslagen, was hij
officier bij de keizerlijke keurbende van Anholt. In 1622 hernam hij de stad Höchst
aan den Main op de Brunswijkers en in de lente van 1634 stond hij aan het hoofd
der keizerlijke troepen aan den Beneden-Rijn en in Westphalen en nam den 15en
April van dat jaar de stad Höxter, die de zweedsche overste Caspar Crug met 400
man bezet hield. In 1634, den 11en Mei werd hij tot landcommandeur van
Aldenbiesen gekozen als opvolger van Edmund Huyn, vgl. art. kol. 893. Voor dien
was hij commandeur van Urdingen geweest. In 1635 volgde zijn benoeming tot
commandant der 4 opperkreitzen. In 1636 was hij te Keulen bezig met het
verzamelen van geschut en krijgsvoorraad voor een leger, dat de graaf van Grana
en de generaal Goertz in den Westerwald hadden geworven, om de Hessen en de
Zweden tegemoet te trekken. Eenigen tijd later trok hij aan het hoofd van 5000
strijdbare troepen naar Erwich en Schmalkalden op de grenzen van Thüringen en
Hessen, om er den landgraaf van Cassel, die het zweedsche garnizoen te Hanau
met versche troepen versterkt had, te tuchtigen. In 1637 noodzaakte hij, in
vereeniging met het leger van Gallas en Hatsfeld, den zweedschen overste Torgau
te verlaten, naar het markgraafschap Brandenburg te vluchten en met Wrangel
vereenigd voor de keizerlijken terug te wijken. In 1638 voltooide hij de kerk van
Aldenbiesen, die zijn voorgangers Frambert Bock van Lichtenberg en Edmund Huyn
van Amstenrade, hadden doen herbouwen. In 1639 kreeg hij van den Keizer het
bewind over de provinciën van den Rijn; ook nam hij deel aan den veldtocht van
1640. In 1643 vinden wij hem te Geleen, waar hij op zijn kosten een nieuw koor aan
de toenmalige, later afgebroken, parochiekerk liet bouwen, alsmede in den vloer
van die kerk een grafkelder voor zich en zijn familie uitgraven. Hij werd in den slag
van Allersheim (3 Aug. 1645) gevangen genomen, maar reeds in het begin van
September tegen den franschen bevelhebber de Gramont uitgewisseld. Kort daarna
werd hij door den Keurvorst van Beieren tot veldmaarschalk en opperbevelhebber
der gezamenlijke beiersche troepen der Liga benoemd, als opvolger van Mercy, die
in den slag van Allersheim gesneuveld was. 20 Jan. 1646 vereenigden zich 8000
man Beieren en rijkstroepen onder Godfried Huyn van Geleen en Jan van Weert
met het leger van aartshertog Leopold te Stab in Bohemen en dreven gezamenlijk
de Zweden uit dat land. Daar keurvorst Maximiliaan van Beieren niet in staat was
de Franschen uit zijn land te houden en het voor verwoesting te bewaren, trad hij
met hen in geheime vredesonderhandelingen. Den 14en Maart 1646 werd vrede
gesloten tusschen Beieren en Frankrijk. Godfried was over dit gedrag van den
Keurvorst, die na 28 jaren getrouwheid aan den Keizer zijn verbond en eed verzaakte,
verontwaardigd en daarom besloot hij zijn post als veldmaarslchalk en
opperbevelhebber neer te leggen en naar de Nederlanden terug te keeren. Hij zeide
voor goed vaarwel aan het oorlogsbedrijf en ging in zijn commanderij Aldenbiesen
een welverdiende rust, genieten. Hij besteedde er zijn oude dagen aan godsvruchtige
werken en aan het beheer zijner ondergeschikte commanderijen. Hij. had den titel
van baron en later dien van graaf voor zich, zijn familie en nakomelingen door zijn
schitterende krijgsverrichtingen verworven. In een opschrift in de kerk van
Aldenbiesen uit het jaar 1638 wordt hij reeds graaf genoemd, eveneens op de
Monstrans der kerk te Beek in 1642 en in 1649 op de klok van Elsen.
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Zijn portret is gegraveerd door P. Aubry en een onbekend kunstenaar en komt voor
in het werk van B r a c h e l i u s , Historia nostri temporis.
Zie: E l i s a e u s M c k e n n a , Het grafelijk geslacht Huyn van Amstenrade en
Geleen (Sittard 1928), 46-53; J o s . H a b e t s , in den Almanak van het
arrondissement Roermond voor het jaar 1857; J o h a n n B a p t i s t W e i s s ,
Weltgeschichte, Bd. IX; Messager des sciences historiques 1864, 9-54; Biogr. nat.
Belg. IX, 753-756.
Verzijl

[Huijsers, Harm]
HUIJSERS (Harm), geb. te Groningen 10 Maart 1815, overl. te Borkeloo 25 Dec.
1881. Zijn ouders waren H e r m a n H u i j s e r s en A f i n a M u l d e r . Hij studeerde
te Groningen in de godgeleerdheid en werd predikant te Koekange 19 Nov. 1837,
te Pietersburen 16 Mei 1841, te Farmsum 18 April 1852; emeritus Jan. 1878. Zijn
vrouw was M a r g a r e t h a H e l e n a B r a a m (overl. 9 Oct. 1871). Te Koekange
werd hij doctor op zijn proefschrift: Specimen Exeget. theol. quo Jesu de morte sua
effata colliguntur atque exponuntur (Gron. 1838). Met L.S.P. M e y b o o m gaf hij
uit: Het werk van Gods genade of de goddelijke opvoeding des menschelijken
geslachts (Gron. 1843), een vraagboekje. In Leerredenen van twaalf kweekelingen
der Gron. Hoogeschool (Gron. 1844) vindt men er ook een van hem.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel. in Ned.
IV, 448 v.; Alphabetische naamlijst van boeken enz. (1833 tot 1849), 316; Kerkelijk
Handboek (1914) Bijl. 149, 166.
Knipscheer

[Huysinga, Johannes]
HUYSINGA (Johannes), ged. te 's Gravenhage 12 Juli 1645, overl. te Haarlem 28
April 1702. Zijn ouders waren H e r m a n H u i j s i n g a Jansz. en C a t h a r i n a
v a n T h o l . Hij studeerde te Leiden in de godgeleerdheid en werd predikant te
Nootdorp in 1671, te Haarlem 14 April 1680. Hij trouwde 9 Sept. 1673 met
J o h a n n a v a n D i e m e n , overl. vóór 1677, en hertrouwde met een dochter van
J o h a n d e W i j s . Antonius Driessen (dl. IV, kol. 525-529) was zijn schoonzoon.
Hij schreef: Verklaringe over de twaalf eerste capittelen van het Evangelie.... ('s
Gravenh. 1679); Schriftuurlijke verklaring over Mt. 13.... ('s Gravenh. 1684); Schrift.
verkl. over Mt. 14 tot 26.... ('s Gravenh. 1688). Deze werken zijn in drie deelen
herdrukt (Amst. en Utr. 1739; Amst. 1742). Voorts: Kort begrip van christelijke
waarheden.... ('s Gravenh. 1682; herdr. Amst.1689); Noodige betrachtinge voor een
godsdienstige ziele.... (Amst. 1691; 5e dr. 1716); Teekenen der tijden uit Mozes en
de profeten ('s Gravenh. 1702).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel. in Ned.
IV, 449-451; Kerkelijk Handboek (1907) Bijl. 143, (1908) Bijl. 116 (te verbeteren);
Naamreg. v. Nederd. boeken tot 1787, 257; N o o r d b e e k e n M o u r i k , Naamrol
der godgel. schrijvers (Amst. [1752]), 282 en Cccc 4, vo.
Knipscheer

[Huijsingius, Henricus]
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HUIJSINGIUS (Henricus) of H u s i n g i u s , H u i z i n g , H u i j s i n c k , H o i s i n g i u s ,
geb. te Bremen in 1592, overl. 19 Mei 1639 te Beemster. Zijn vader was J a n
H u i j s i n g i u s . Hij stu-
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deerde te Franeker in de godgeleerdheid en werd predikant te Sleen in 1615, te
Oude Niedorp en Veenhuizen in 1619, te Beemster 11 Oct. 1622. Hij trouwde in
1616 te Amsterdam met T r i j n t j e J a n s . Hij was de eerste predikant te Beemster
en wijdde 30 Juli 1623 het kerkgebouw aldaar in. Deze datum bleef steeds als
‘Beemster biddag’ godsdienstig gevierd. Hij gaf uit: Lofbazuyn over de
Beemsterlandsche Bedyckinge (1623).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel. in Ned.
IV, 451 v.; Kerkelijk Handboek (1908) Bijl. 105, 137; Nederland in Woord en Beeld
(Lelden, Burgersdijk en Niermans 1924), 259 v.; L.D. P e t i t , Repertorium der
verhandelingen.... in tijdschriften (Leid. 1907), 765; H. S c h o k k i n g , De leertucht
in de Geref. kerk v. Ned..... Amst. 1902, 168.
Knipscheer

[Huijzen, Cornelis van]
HUIJZEN (Cornelis v a n ), H u i j s e n , H u i z e n , geb. 24 Aug. 1667, overl. te Emden
28 Jan. 1721. Eerst was hij ‘leeraar’ van de doopsgezinde gemeente aldaar, sedert
2 Jan. 1701; met oplegging der handen is hij tot den vollen dienst gewijd op 9 Juli
1702. Zijn voornaamste werk was: Historische verhandelinge van de opkomste ende
voortgang der Doopsgezinde Christenen (Emden en Hamburg 1712), waarvan een
herdruk bezorgd is door Willem Houttuijn (zie in dit deel in voce). Ook schreef hij:
Korte inhoud van de leere des geloofs, geschikt nae de algemeene belijdenissen
van de Doopsgezinde Christenen (Amst. 1705). Hij had feen theologische polemiek
met H a r m e n R e y n s k e s v a n O v e r w i j c k , doopsgezind leeraar te Amsterdam
en D o u w e D o u w e s M u i j s , van Hindeloopen. Van Huijzen schreef ter
verdediging: Toetzsteen van de leere der Doopsgezinden.... (Amst. 1713) en De
Grondslag van de leere der Doopsgezinde Christenen.... (Amst. 1715). Na den dood
van zijn eerste vrouw in April 1702 kwam uit: Ezechiëls gehoorzaamheid.... (Ez. 24:
15, 16) (Emden 1702). Bij zijn bevestiging in het volle leeraarsambt verscheen:
Paulus' beede aan de geloovigen te Rome.... (Rom. 15:30, 31)(Amst. 1703). Een
briefwisseling van hem met J.F. B u d d a e u s komt voor in J o a . C h r . J e h r i n g ,
Grundliche Historie von denen Begebenheiten... (Jena 1720) Zugabe S. 232-256.
Ook de geschriften van J a c o b u s J u n i u s , Eenige zedige doch korte
aanmerkingen over de broedertwist der vier doopsgezinde leeraren Harmen Rinskens
v(an) O(venrijck), David van Heyst, Douwe Douwenze en C. van Huysen.... (Amst.
1717) en: Antwoord (Een radend).... op de vrage na de zin en megninge v.J. Junius....
[door M.W.J.] (z. pl. 1717) handelen over den boven aangeduiden strijd.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel. in Ned.
IV, 452-454; Doopsgezinde Bijdragen (1898), 62, 76 v.; Bibliotheca Reformatoria
Neerlandica VII ('s Gravenh. 1910), 489-564, vooral 505 v.; Catalogus van de
bibliotheek der Ver. doopsgez. Gem. te Amsterdam Amst. 1919, 10, 102, 134 v.,
259.
Knipscheer
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I.
[Idsinga, Saco Herman van]
IDSINGA (Saco Herman v a n ), zoon van A r n o l d v a n I d s i n g a en S j o e r d j e
v a n H a e r s m a , geb. te Harlingen 10 Febr. 1714, gest. te Groningen in 1779. Hij
studeerde te Franeker onder Balck en Wieling en promoveerde daar in 1736 op een
proefschrift: Disputationis juridicae de muluo et veteri literarum obligatione pars
o

prima (Franeker 1736, 4 ); het tweede deel is nimmer verschenen. Een volledige
promotie was dat eigenlijk dus niet, meer een disputatie, zooals de titel ook aangeeft.
Niettemin stond hij welhaast als een goed jurist bekend, zoodat hij dan ook in 1741
ernstig in aanmerking kwam als boogleeraar te Franeker, in 1744 te Harderwijk.
Van Idsinga was toen vendumeester te Harlingen, welk ambt wel beneden zijn
capaciteiten was. Evenwel staat stellig in verband met zijn functie zijn Kort vertoog
over de Friesche havenpachten, waarin wordt aangetoond, dat een gedrukte negotie
moet afnemen en dat integendeel de aanmoediging van dezelve een land doet
o
bloeyen (Harlingen 1744, 4 ). Maar eerst in 1748 deed hij meer van zich spreken.
Hij behoorde toen tot de gecommitteerden, die in Augustus naar Leeuwarden werden
gezonden om de afschaffing der pachten en het erfelijk stadhouderschap te eischen:
van Idsinga voerde toen het woord in de vergadering der Gedeputeerden om aan
deze eischen klem bij te zetten. In September werd hij nog in deputatie gezonden
naar Willem IV, die hem en de zijnen zeer hoffelijk ontving. Zeker wel min of meer
als belooning voor bewezen diensten werd van Idsinga in 1749 door den
erfstadhouder benoemd tot raadsheer in het gereorganiseerde hooggerechtshof
van Stad en Lande. Als zoodanig was hij meer dan eens in scherpen pennestrijd
gewikkeld. Zoo met den leeuwarder rechtsgeleerde B. v a n G r e v e n blijkens zijn
Antwoord aan den.... heer B. van Greven I.U.D. en ammunitiemeester in Friesland
op Z.W.E.G. tweede brief rakende de weerdigheid van het volmagtschap len
landsdage en de bevryding der kinderen uit de vaderlijke magt in Frieslandt
o
(Leeuwarden 1759, 8 ). Nog later kwam hij in heftig conflict met Gedeputeerde
Staten van Friesland, die hem ten behoeve van zijn zoon een beurs uit het
Christoforileen hadden geweigerd. Daaruit ontstond zelfs een geschil tusschen de
Staten van Friesland en die van Stad en Lande. In Maart 1774 vroeg Friesland aan
het zustergewest om van Idsinga in rechten te vervolgen; anders dreigde men beslag
te leggen op diens goederen in Friesland. De Staten van Stad en Lande
veroordeelden in Juli 1776 van Idsinga tot de verklaring, dat hij niet had bedoeld de
Staten van Friesland te beleedigen. Hij was daartoe bereid. Intusschen waren de
Staten van Friesland daarmede niet tevreden; nieuwe onderhandelingen waren
daarvan het gevolg, die nog sleepten, toen van Idsinga stierf en daarmede de zaak
haar belang verloor. Uit dat alles blijkt, dat hij een ongemakkelijk man was. Maar
hij was ook een goed jurist en een gewaardeerd rechtshistoricus. Hij gaf uit behalve
de bovengenoemde werken: Variorum juris civilis liber singularis quo leges quaedam
regiae et decemvirales tum pandectarum et codicis Justinianei illustrantur, explicantur
o
(Harlingen 1738, 8 ); Het Staatsregt der Vereenigde Nederlanden, verloond volgens
de geschiedenissen der stad Groningen, onder de bisschoppen van Utrecht en de
volgende princen van 't midden
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der XI tot het einde der XVI eeuw (Leeuwarden 1758-1765, 2 dln. fol.), dat voor
deze materie nog altijd groote waarde heeft; Bedenkingen over de leering, het
verstand en den zin van 't Selwerder Landreght II Boek Art. XXIX (Werken Pro. Exc.
o
Iure Patr. II, 159 vlg. Gron. 1773, 8 ); Zedig en vrymoedig onderzoek of de volmagten
ten landtsdage van Frieslandt volgens de fundamenteele welten van die provincie
en de procuratien, welke jaarlijks aan de volmagten gegev en worden, tot het
exerceeren van criminele jurisdictie geregtigd en bevoegd, en de tegens hem
genomene decreten met de regels van justitie overeen te brengen zijn, met enige
reflexien, over de algemeene plichten der overheden en rigters (Groningen,
Amsterdam 1777, fol.), een document uit den bovengenoemden strijd van van
Idsinga met de Staten van Friesland, dat evenwel een meer algemeene strekking
en beteekenis heeft; Verhandeling over de invoering van het Justiniaansche regt in
Friesland (Leeuwarden 1766). Bovendien bestaat nog van hem in handschrift: Korte
inhoud van een Discours over de Regeering der Vereenigde Nederlanden en van
de Hooge collegiën in dezelve, in 't breede ingesteld door den Heer Simon van
Slingelandt. Met eenige bijvoegingen, ophelderingen en aanmerkingen vermeerderd.
Van Idsinga was in 1750 gehuwd met J o h a n n a C a t h a r i n a K n o c k .
Zie behalve de gewone biographische woordenboeken: Maandblad de Ned. Leeuw
1902, 75 vlg.; Verward Friesland (1748), passim; W a g e n a a r , XX, 198 vlg.; v a n
K a m p e n , Gesch. der Ned. Lett. III, 149 vlg.; B o u m a n , Gesch. der Geld.
hoogeschool II, 161 vlg.
Brugmans

[Iken, Conradus]
IKEN (Conradus), geb. te Bremen 25 Dec. 1689, overl. ald. 25 Juni 1753. Hij
studeerde te Utrecht in de godgeleerdheid en werd predikant te Lopik in 1714, te
Zutfen in 1716, te Bremen 13 Mrt. 1720. Vóór zijn vertrek promoveerde hij nog te
Utrecht. In 1723 werd hij te Bremen hoogleeraar; zijn inaugureele rede was: De
veritate religionis christianae demonstrata ex Judaeorum post Christum nalum falis;
gehouden 13 Mei 1723. Niet alleen te Bremen, maar ook te Leiden verschenen van
hem sedert 1732 verscheidene wetenschappelijke uitgaven, van welke Antiquitates
hebraicae (Bremen 1732) vier malen herdrukt is.
Zijn portret is gegraveerd door J.G. Schmidt. Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr.
Woordenb. van Prot. Godgel. in Ned. IV, 455-457; Kerkelijk Handboek (1903) Bijl.
167, (1910) Bijl. 159.
Knipscheer

[Immerzeel, Christiaan]
IMMERZEEL (Christiaan), ged. te Dordrecht 16 Sept. 1770, overl. aldaar, was de
zoon van J o h a n n e s I. en E l i s a b e t h S t e e n b u s . Hij was, als zijn broeders
Johannes (dl. VI, kol. 829) en Pieter (die volgt), dichter, en schreef o.a. Het Nut der
Broederliefde zo gelukkig gevestigd onder Dordrechts leeraars, aan wien deze
dichtregelen worden opgedragen (Dordr. 1803). Hij was 20 Juni 1795 te Dordrecht
gehuwd met T e u n t j e C o r n e l i a R o m i j n J o h a n n e s d r .
Zijn portret is gelithografeerd door A.J. Ehnle.
van Dalen

[Immerzeel, Pieter]
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IMMERZEEL (Pieter), geb. te Dordrecht 24, ged. 29 Sept. 1773, overl. aldaar 18
April 1840, was de zoon van J o h a n n e s I. en E l i s a b e t h S t e e n b u s , broeder
van den voorgaande en van den bekenden boekhandelaar, schrijver en
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dichter Johannes Immerzeel Jr. (dl. VI, kol. 829). Hij was gehuwd met C o r n e l i a
d e K o n i n g R o e l o f s d r . Van zijn hand bestaan verschillende, meest
gelegenheidsgedichten, o.m. Eeuwzangen bij den aanvang der negentiende eeuw
der Kristen jaartellinge enz. op den eersten der Louwmaand des jaars 1801 (Dordr.
z.j.); Dichterlijke opwekking bij het godsdienstig vieren der eerste verjaring van
Dordrechts nood en uitredding. In Slaglmaand 1813 (Dordr. 1814); Welkomstgroet,
by het wederkeeren onzer stadgenooten uit den gewapenden dienst van het
Koningrijk der Nederlanden, tot welken zij zich, vrijwillig, hadden verbonden, tijdens
den bedreigden vijandelijken aanval in den aanvang van den Jare 1815 (z.j.); By
den broederlijken maaltyd, gegeven door de Edele Achtbare heeren burgemeesteren
der stad Dordrecht op den 18den November 1816 onz (z.j.); Dordrechts Blijdschap
bij het te water loopen van een nieuw gebouwd fregatschip, en het onmiddellijk in
deszelfs plaats op stapel zetten van een ander op den 14 van Lentemaand 1835
(Dordr. 1835); By hel plegtig leggen van den eersten steen voor het nieuwe
kerkgebouw der Roomsch Katholieke Gemeente te Dordrecht, op den 16 van
Grasmaand 1823 (z.j.); Dichterlijke opwelling bij het hooren der ongepaste feeslrede
in de Roomsch-Katholijke kerk te Dordrecht, uitgesproken, door eenen priester van
elders, onmiddellijk na het leggen van den eersten steen voor het nieuwe kerkgebouw
voor dezelve Gemeente, op den 16 van Grasmaand 1823 z.j..
van Dalen

[Immerzeel, Jan van]
IMMERZEEL (Jan v a n ), geb. te Leiden. Hij werd predikant te Hoek (Zld.), vroeger
genaamd Vreemdijke, 14 Nov. 1779, te Domburg 30 Oct. 1785, te 's Heerenhoek
5 Juli 1789; afgezet 7 Mei 1796. Hij schreef: Dat alle menschen regt op de beloften
hebben, als onbestaanbaar voorgesteld (Middelb. 1791).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. van Protest. Godgel. in Ned. IV,
459; Kerkelijk Handboek (1909), 127, 132 v.; Alphabet. Naamlijst van boeken enz.
tot 1831, 276.
Knipscheer

[Immink, Jacobus]
IMMINK (Jacobus), geb. te Eibergen in 1698, overl. te Enschede (?) 30 Juni 1767.
Hij werd 13 Juni 1723 adjunct-predikant te Enschede en in 1727 daar predikant.
Zijn vader was W a r n e r u s I m m i n k , zijn moeder geb. R h i j n v i s . Op 29 Juli
1732 is hij gehuwd met A n n a M a r i a B e c k i n c k . Hij schreef: Theologische,
ontledende, oordeelkundige tegenbemerkingen over het boek van W. Schortinghuis,
genaanmt Innig Christendom (Dev. 1746) (vgl. dl. V, kol. 697-700).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. van Prot. Godgel. in Ned. IV,
459v.; Kerkelijk Handboek (1912) Bijl. 143; V o r s t e r m a n v a n O y e n , Stamen Wapenboek van aanz. Nederl. familiën II, 118-121.
Knipscheer

[Immink, Petrus (1)]
IMMINK (Petrus) (1), geb. te Enschede 2 Jan. 1776, overl. te Ootmarsum (?) 14
April 1841. Hij was een kleinzoon van Jacobus Immink (die voorgaat). Zijn ouders
waren W a r n e r u s I m m i n k en A. R o e s i n k . Hij studeerde te Deventer en te
Utrecht in de godgeleerdheid en werd predikant te Ootmarsum in 1801, waar hij in
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1803 ook rector van de latijnsche school werd en op 28 Juni 1840 zijn emeritaat
verwierf. Op 20 Nov. 1805 is hij gehuwd met A l e i d a v a n L a e r . Hij schreef een
Lijkrede op zijn vrouw (Dev. 1830) en een Leerrede tot aanwijzing der belangrijke
voorregten, welke Noord- Nederland in deze dagen boven Zuid- Nederland mng
genieten (Dev. 1831).
Zijn zoon Wernerus volgt.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. van Prot. Godgel. in Ned. IV,
460; Kerkelijk
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Handboek (1912) Bijl. 151; J.C. v a n S l e e , De illustre school te Deventer ('s
Gravenh. 1916), 248, 259.
Knipscheer

[Immink, Petrus (2)]
IMMINK (Petrus) (2), geb. te Kamperveen 25 Aug. 1830, overl. te Bergen (bij
Alkmaar) 10 Juni 1900. Hij studeerde te Utrecht in de godgeleerdheid en werd
predikant te Knollendam 1 Oct. 1854, te Noord-Scharwoude 17 Oct. 1858, te Bergen
2 Aug. 1868. Zijn ouders waren Wernerus Immink (die volgt) en J o h a n n a
E l i s a b e t h N i n a b e r . Hij schreef: Ziet gij deze steenen? (Alkm. 1885) bij de
300-jarige herdenking van de verwoesting van de kerk te Bergen.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. van Prot. Godgel. in Ned. IV,
461v.; Kerkelijk Handboek (1908) Bijl. 107, 125, 133; Brinkman's Catalogus
(1882-1891), 262; verg. Nederland in Woord en Beeld (Leiden, Burgersdijk en
Niermans 1924), 260.
Knipscheer

[Immink, Wernerus]
IMMINK (Wernerus), geb. te Ootmarsum 28 Sept. 1806, overl. te Velp 12 Febr.
1876. Zijn ouders waren Petrus Immink (1) (die voorgaat, en A l e i d a v a n L a e r .
Hij studeerde te Amsterdam en te Leiden in de godgeleerdheid en werd predikant
te Kamperveen 13 Sept. 1829 en te Doesburg in 1836; emeritus 20 Aug. 1858. Hij
vestigde zich te Velp. Op 21 Juli 1829 is hij te Hellendoorn gehuwd met J o h a n n a
E l i s a b e t N i n a b e r . Zijn werk: De Chrysostomi, Augustini et Ambrosii
praeceptorum usu in sacro administrando munere (Lug.l. Bat. 1828) is het met goud
bekroonde antwoord op een prijsvraag van de theologische faculteit te Leiden. Ook
schreef hij: Teregtwijzing der teregtwijzing van pastoor Clercx (Doesb. 1842, twee
drukken); Het heerlijk uitzigt des Christens (Doesb. 1847), en met A.H. van der
Hoeve (zie dit deel, kol. 784) De vier Evangeliën, opgehelderd...., 3 deelen (Doesb.
1840-1843). Nog vertaalde hij: C. B o m h a r d , Wenken en lessen ter voorbereiding
tot het Academie-leven (Doesb. 1847).
Zijn zoon Petrus (2) gaat hiervoor.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. van Prot. Godgel. in Ned. IV,
461; Kerkelijk Handboek (1903) Bijl. 121, (1912) Bijl. 148; Alphab. naamlijst van
boeken (1833-1849), 83, 321; P. G o u d a Q u i n t , Grondslagen voor de
bibliographie van Gelderland (Arnh. 1910), 261.
Knipscheer

[Immink, Willem Arnold]
IMMINK (Willem Arnold), geb. te Ootmarsum 5 Juli 1808, overl. te Zeddam 1 Sept.
1875. Hij is een broeder van Wernerus, die voorgaat; studeerde te Leiden in de
godgeleerdheid en werd predikant te Zeddam in 1836. Te Wageningen is hij gehuwd
met S a r a M a g d a l e n a v a n C o e v o r d e n . Hij schreef: Geschiedenis der
vestiging van de nieuwe Evangelische gemeente te Elten bij Cleef, met
geschiedkundige herinneringen (Amst. 1860).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. v. Protest. Godgel. in Ned. IV,
461; Kerkelijk Handboek (1903) Bijl. 165.
Knipscheer
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[Inckel, Jacob Ernst]
INCKEL (Jacob Ernst), geb. te Utrecht 25 Nov. 1812, overl. te Leiden (?) 1 April
1882. Hij studeerde eerst (1829-1832) te Utrecht in de godgeleerdheid, daarna aan
het evangelisch-luthersch seminarium te Amsterdam, eindelijk nog sinds 1834 aan
het Athenaeum aldaar en in 1835 te Leiden. Eerst nam hij den dienst waar te Utrecht
en te Hattem. Sedert 6 Oct. 1839 was hij luthersch predikant te Kuilenburg, op 9
Nov. 1845 te Leiden: emeritus 1 Jan. 1881. Hij schreef: Het werk der liefde in 1848;
Houdt dat gij hebt.... (Leid. 1865); Leidens ontzet herdacht (Leid. 1874), en Enkele
bladzijden uit het levensboekvan den Evangeliedienaar.... (Leid. 1881). In
Levensberichten van de
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Mij. d. Ned. Lett. beschreef hij het leven van H.R. de Breuk (dl. VII, kol. 206 v.).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. v. Prot. Godgel. in Ned. IV, 462;
J. L o o s j e s , Naamlijst van predikanten.... der Luth. kerk in Ned. ('s Gravenh. 1925),
130 v.; Alphanaamlijst van boeken enz. (1833-1849), 321; Brinkman's Catalogus
van boeken enz. (1850-1882), 575; P e t i t , Repertorium Leid. 1907, kol. 1178.
Knipscheer

[Ingen, Marsilius van]
INGEN (Marsilius v a n ) of d' I n g h e n , geboren in het bisdom Utrecht te Ingen,
dorpje der gemeente Lienden in de Betuwe, overleed 20 Aug. 1396 te Heidelberg
als inrichter der universiteit van die stad. Eerst was hij professor der universiteit te
Parijs in de faculteit der filosofie, ‘regens artium’, waar hij een hoog aanzien genoot.
1367 en 1371 werd hij gekozen tot rector magnificus. 1362, 1373-75 komt hij voor
als procurator der engelsche natie, waartoe ook de nederlandsche en duitsche leden
der universiteit behoorden. 1368 werd hij afgevaardigd door zijn engelsche natie
naar het pauselijk hof te Avignon, met een lijst ter verkrijging van kerkelijke beneficies.
1376 werd hij opnieuw afgevaardigd naar het pauselijke hof te Avignon. Hij vertrok
ook mede naar Rome, toen Paus Gregorius XI zich daar vestigde. Hij was daar nog
aanwezig bij de pauskeuze van Urbanus VI, Apr. 1378. In Juli 1378 was hij nog te
Tivoli bij den nieuwen Paus, waar de bijeenkomsten plaats vonden, welke de
scheuring tot gevolg hadden. Uit een brief van Marsilius aan de universiteit te Parijs,
27 Juli 1378, blijkt dat hij geen heftige voorstander van Urbanus VI was. Hij berichtte
de dreigende gevaren voor het uitbreken van een scheuring. Men weet niet waar
Marsilius de volgende jaren verbleef. Hij had Parijs vóór 1382 verlaten. Sommige
schrijvers zeggen wegens zijn aanhankelijkheid aan den roomschen Paus, anderen,
wegens de groote twisten, die de universiteit verdeelden.
1386 was hij gevestigd te Heidelberg, waar hij misschien reeds een tijd verbleef
om de oprichting der universiteit tot stand te brengen, welke door de bul van Paus
Urbanus VI, 23 Oct. 1385, werd erkend. Marsilius, benoemd tot professor artium,
begon aldaar zijn lessen 19 Oct. 1386. 17 Nov. daarop werd hij tot rector magnificus
gekozen, welk ambt hij zevenmaal bekleedde. Vervolgens behaalde hij den graad
van doctor der theologie. 1389 was hij weder te Rome om de lijst van aanvrage van
beneficies voor zijn universiteit aan paus Bonifacius IX aan te bieden. Hij verkreeg
een kanunnikdij te Keulen in de St. Andreaskerk met het thesaurierschap. Marsilius
mag met recht de inrichter der heidelbergsche universiteit genoemd worden. Hij
had alles in het werk gesteld wat noodig was voor het in gang brengen der lessen,
het verkrijgen der noodige professoren en studenten. Alles werd in Heidelberg
geschoeid op de leest der parijsche hoogeschool. Hij bracht er ook het nominalisme
over, een filosofische richting, die in dien tijd te Parijs de overhand had. De Acta
univers. Heidelb. I, 61 zeggen duidelijk, dat Marsilius de Inghen 20 Aug. 1396
overleed. Hierdoor is het juiste jaartal van zijn dood, vroeger verschillend
aangegeven, bekend. Hij vermaakte zijn boeken, een groot aantal, aan de universiteit,
waaronder al zijn eigen werken. Professor Marsilius leefde zeer streng. Hij vastte
elken Vrijdag op water en brood, droeg een boetekleed en was bekend om zijn
voorbeeldig leven.
Zijn handschriften, opgesomd door T r i t h e m i u s , De scriptoribus ecclesiasticis
(Par. 1512) f., CXLIII, zijn meest gedrukt in de 15e en
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begin der 16e eeuw te Straatsburg, Venetie, Lyon, Heidelberg, Deventer enz. De
uitgaven worden door bijna alle bibliografische schrijvers opgesomd zooals: door
Bellarminus, Fabricius, Harzheim, Tanner, enz. en zijn beschreven in de verschillende
werken over de wiegedrukken, o.a. H a i n , Repertorium bibliographicum III, no.
10780 -82; C o p i n g e r , Supplem. to Hain I, 10781; III 3885; G r a e s s e , Trésor
(1863) IV, 418; C a m p b e l l , Ann. Typogr. Neerl. no. 1421 enz.
Het werk, Quaestiones subtilissimae Johannis Marcilii Inghen. super VIII libros
physicorum secundum nominalium viam (Lyon 1518) werd 1617 uitgegeven onder
den naam van D u n s S c o t u s , den grooten Franciskaan, en kwam zoo in diens
Opera omnia 1639. Sinds 1909 is, na veel heen en weer schrijven van verschillende
geleerden, het auteurschap van Marsilius erkend.
Over het tijdperk van het professoraat van Marsilius te Parijs geven de volgende
werken nauwkeurig inlichtingen: D e n i f l e e t C h a t e l a i n , Chartularium
universitatis Parisiensis III en het Auctarium I; T o e p k e , Die Matrikel der Universität
Heidelberg (Heidelb. 1884) I. Onvolledig zijn F é r e t , La faculté de théologie de
Paris au moyen âge III, 284-286; d u B o u l a y , Hist. univers. Paris IV, 466.
De brochure A d . J e l l i n e c k , Marsilius ab Inghen (Leipzig 1859) bevat over
Marsilius slechts elf regels. J. B a l e , Illustrium majoris Brittanniae scriptorum
summarium, in de war gebracht door het ambt van procurator nationis angliae van
Marsilius, rangschikt hem onder de Engelschen; verleid misschien ook door
Trithemius, die dit eveneens deed, doch er bijvoegt, dat sommigen hem een
Duitscher noemen.
Zie: Nouvelle biogr. gén. XXXIII, 980; W e t z e r u n d W e l t e 's Kirchenlexikon
(ed. 1893) VIII, 907-908; H u r t e r , Nomenclator lillerarius; Dictionnaire de théologie
cath. X, 151-153; F o p p e n s , Bibl. Belg. II, 846; H a r e a u , Hist. de la philos.
scolastique II, 483; S t ö c k l , Gesch. der Philosophie im Mittelalter (Mainz 1865),
1049; P r a n t l , Gesch. der Logik im Abendlande IV, 94 en vv.
Fruytier

[Irhoven, Willem van]
IRHOVEN (Willem v a n ), geb. te Kessel 2 Nov. 1698 (of 1696), overl. te Utrecht 18
Nov. 1760. Hij studeerde te 's Hertogenbosch en te Leiden in de godgeleerdheid
en beoefende vooral de oude en de oostersche talen en ook, onder Boerhave (dl.
VI, kol. 127-141), de scheikunde. Ook de wijsbegeerte had zijn liefde. Niet alleen
verdedigde hij in 1720 een verhandeling De intellectu facultate vere activa, in 1738
herdrukt, maar in 1721 werd hij ook doctor in de wijsbegeerte en meester in de vrije
kunsten op zijn Dissertatio de spatio vacuo. Hij werd predikant te Ede 27 Dec. 1722
en bleef hier tot 1 Sept. 1737, om hoogleeraar in de theologie te Utrecht te worden.
Op 16 Sept. sprak hij ijn inaugureele rede uit: De sapientiae Christianae impedimentis
(Utr. 1737), vert. door H. A l t i u s als: Academische Redenvoering over de beletzelen
der Christelijke Wijsheit (Utr. 1738). Op 22 Febr. 1740 werd hij ook hoogleeraar in
de kerkgeschiedenis. Bovendien werd hem het doctoraat in de theologie toegekend.
Tweemaal was hij rector magnificus. De overdracht van het rectoraat geschiedde
met de redevoeringen: De necessario linguarum eruditarum, antiquitatum, historiae,
philosophiae artiumque liberalium cum theologia connubio (1739) en: Oratio de
revelationis praestantia, debitaque animorum erga eam disposítione (Utr. 1761).
Reeds als predikant te Ede gaf hij eenige geleerde
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werken uit, o.a.: Gronden van het verzekert christendom (Utr. 1729; herdr. 's
Gravenh. 1737 en 1744). Als hoogleeraar gaven zijn lessen over de canones van
Dordt aanleiding tot de uitgave: Canones Synodi nationalis Dordracenae, ofte oordeel
des Synode Nationaal.... anno 1618 en 1619 over de bekende vijf hooftstucken der
Leere (Utr. 1752; herdr. 1788).
F. Burman (4) (dl. IV, kol. 353) hield op hem 18 Dec. 1760 een Oratio funebris in
obitum G. Irhovii (Traj. ad Rh. 1760), vert. door K.M. v a n E e l d e . Behalve dat de
laatstgenoemde en anderen aan deze vertaling eenige lijkdichten hebben
toegevoegd, verscheen een bundel Lijkzangen (Utr. 1760). Hij is tweemaal gehuwd
geweest, eerst met C a t h a r i n a A l t i u s , daarna met D e b o r a S c h e e r i n g s .
Zijn portret in 1754 geschilderd door J.M. Quinkhard bevindt zich in de Universiteit
te Utrecht en is gegraveerd door P. Tanjé.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. v. Prot. Godgel. in Ned. IV,
467-470; Kerkelijk Handboek (1880) 10, (1903) Bijl. 124; L. K n a p p e r t , Gesch.
der Ned. Herv. Kerk II (Amst. 1912), 99; Naamregister van Nederd. boeken tot 1787,
267; W.P.C. K n u t t e l , Ned. bibliographie van Kerkgesch. (Amst. 1889) 59, 155;
Bibliotheca theol. et philos. (Lugd. Bat., Burgersdijk en Niermans 1900) 294, 791
(no. 457-459); J.I. v a n D o o r n i n c k , Vermomde en naamlooze schrijvers (Leid.
1883), kol. 413.
Knipscheer

[Isarn, Pierre]
ISARN (Pierre), I s a r n d e C a p d e v i l l e , Y s a r n , geb. te Castres in 1642, overl.
te Amsterdam 23 Mei 1714. Hij studeerde te Genève in de godgeleerdheid en was
eerst predikant te Lyon en te Montauban. In 1685 is hem ‘toegestaan’ Frankrijk te
verlaten en vestigde hij zich te Amsterdam, waar hij nog in hetzelfde jaar poorter
werd. Op 17 Oct. 1688 werd hij predikant van de Waalsche gemeente te Amsterdam;
emeritus 27 Oct. 1712. Zijn vrouw, T h o m a s s e d u G o n n e , is vóór 1699
overleden. Zoowel in zijn oude als in zijn nieuwe vaderland heeft hij verscheidene
theologische geschriften en preeken uitgegeven.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. v. Prot. Godgel. in Ned. IV, 470
v.; Kerkelijk Handboek (1878), 707 v.
Knipscheer

[Ischyrius, Christianus]
ISCHYRIUS (Christianus) of S t e r c k . Hij wordt vermneld in de notulen van den
gemeenteraad te Maastricht van 4 October 1517 in verband met een contract,
waarbij hij voor tien jaar wordt aangesteld tot rector van de latijnsche school in den
Ververhoek. Daarin wordt genoemd meester Christiaen van Vrijaldenhoven, waar
hij dus geboren is. Hij kreeg vrij wonen en een salaris van honderd gulden per jaar
bij een hoogste aantal van 400 leerlingen. Daar de school niet bloeide werd hij 22
December 1522 van zijn ambt ontheven en zijn salaris ingetrokken. Den 5 Januari
1523 doen Burgemeester en Schepenen, in opdracht van den Raad, stappen bij de
orde der Begarden en bij de Predikheeren, om de leiding der school over te nemen;
maar te vergeefs, zoodat meester Christiaen 9 November 1523 weder wordt
aangesteld, nu op een salaris van vijf en zestig gulden per jaar bij een getal van
400 leerlingen, onder voorwaarde, dat hij bekwame ondermeesters zou verwerven
om hem te helpen. Op 1 Juli 1527 wordt het contract met hem voor acht jaar
vernieuwd. Maar de school bleef kwijnen en Ischyrius trachtte heimelijk een beter
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ambt te verkrijgen, doch werd, toen dit bekend was, op 1 Juli 1532 uit zijn betrekking
ontslagen. Vermoedelijk bleef hij nog tot 1536 te Maastricht wonen, omdat de
voorrede van zijn Homulus in deze stad is gedagteekend op 1536.
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Verder zijn geen levensbijzonderheden van hem bekend. Hij schreef twee werkjes:
Hortulus Animae, een godsdienstig boekje met gebeden en gedichten, uitgegeven
1533, herdrukt 1551; en in 1536 een latijnsche uitgebreidere bewerking in verzen
naar het vlaamsche tooneelstuk Elckerlick van Petrus Diesthemius, of Petrus
Dorlandus, een kartuizer monnik (1454-1507), onder den titel Homulus, dat herdrukt
werd in 1537, 1538, 1539, 1540, 1546 en 1548 (?).
Zie: A l p h o n s e R o e r s c h , Chr. Ischyrius, Homulus (1903); d e z ., Détails sur
la vie d' Ischgrius, in Musée Belge III (1899), p. 158-161.
Sterck

[Ismangoen Danoe Winoto, Raden Mas]
ISMANGOEN DANOE WINOTO (Raden Mas), geb. te Djocjacarta 1852, overl. te
Magelang Maart 1895. Op jeugdigen leeftijd kwam hij in Nederland, waar hij de
H.B.S. te Leiden afliep en in 1870 het einddiploma verwierf. Vervolgens studeerde
hij eerst daar, later te Delft voor O.I. ambtenaar. Dat Ismangoen, een man van inzicht
en goed gezond verstand, zich werkelijk met de hoop gevleid heeft bij het
Binnenlandsch bestuur geplaatst te worden, is haast niet aan te nemen. In dien tijd
en ook nu nog zou zulks een onbestaanbaar iets geoordeeld zijn en geheel in strijd
met de beginselen, waarop het bestuur van de inlandsche bevolking is gebaseerd.
Men kon hem dus slechts een administratieve betrekking bij de Algemeene secretarie
openen. Slechts kort is hij als zoodanig werkzaam geweest, daar hij wegens ziekte
met verlof naar Holland moest. Te Delft trachtte hij zijn inkomen te vermeerderen
door het geven van lessen in het Javaansch. Na zijn herstel verliet hij voor de tweede
maal ons land, waar hij zijn europecsche vrouw en zijn kind verloren had. Hij werd
toen tot adjunctinspecteur, later tot inspecteur bij het inlandsch onderwijs benoemd,
waarbij hij zich onderscheidde door grooten ijver en een zeer oprecht karakter. Zijn
positie in het Indië dier dagen was verre van gemakkelijk. Zijn met waardigheid
gevoerde strijd tegen onjuiste opvattingen heeft mede bijgedragen tot een
wederzijdsch elkaar beter leeren begrijpen der beide rassen. Te midden van zijn
arbeid, tijdens een inspectie, maakte een beroerte een plotseling einde aan het
leven van dezen verdienstelijken man.
Zie: O u d e m a n s , Raden Mas Ismangoen, inspecteur v.h. inl. onderw. in Tijdschr.
v.h. Binnenl. Best. XI, 1 (Batavia).
Bartelds

[Isselt, Michel van]
ISSELT (Michel v a n ). Zijn geboortejaar is niet bekend; hij stierf te Altona 17 Oct.
1597. Niet geheel zeker is het waar hij werd geboren, te Amersfoort of te Dokkum;
het meeste pleit voor eerstgenoemde stad. Zijn familienaam ontleende hij aar Isselt,
een ridderhofstad met kasteel, op een kwartier afstands van Amersfoort gelegen,
waar de voorouders van v.I. zullen gewoond hebben. Zijn vader was een tijdlang
geneesheer te Amersfoort, later in Dokkum en Leeuwarden. Wel staat het
daarentegen vast, dat hij zijn jeugd in Amersfoort heeft doorgebracht; immers hij
zelf verklaart in zijn Historia a sui temporis in zijn jonge jaren omgang te hebben
gehad met Theodorus van der Eem, welke later in den Briel om het geloof zou
gemarteld worden, en diens oom, Paulus Buys; beiden woonden toen zeker daar.
Zijn godgeleerde studies heeft v.I. te Leuven in het college ‘Het Varcken’ gedaan;
hij was daar bevriend met Florens van der Haer, die een niet minder verdienstelijk
historicus is geworden dan hij zelf, en besteedde een gedeelte van zijn tijd aan het
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beoefenen der schoone letteren; Italiaansch leerde hij van Jordanus Louffius. Na
tot priester te zijn gewijd keerde hij naar Amersfoort terug. Voor de
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jaren 1576-78 komt hij voor op de lijst der regenten van ‘de Poth’, een gasthuis
aldaar ter verpleging van armlastigen. Al zijn beschikbare tijd was aan studie gewijd,
totdat hij in 1579 gedwongen werd Amersfoort te verlaten. De stad was overwegend
katholiek en had zich in 1578 wel bij de Pacificatie van Gent aangesloten, maar
later niet bij de Unie van Utrecht, uit vrees dat volgens die Unie wel eerst algemeene
vrijheid van godsdienstoefening zou ingevoerd worden, doch daarna verdrukking
van het Katholicisme zou volgen. Toen Amersfoort onwillig bleef, hebben de Staten
van Utrecht de stad belegerd, en 10 Maart 1579 ingenomen. Hetgeen de katholieke
magistraat had gevreesd, voltrok zich nu spoedig; op 12 Maart kwamen twee
predikanten uit Utrecht over; in den nacht van 12 op 13 Maart werd er in de O.L.
Vrouwekerk (thans verdwenen) gebeeldstormd; op 13 Maart in diezelfde kerk voor
het eerst de nieuwe leer gepredikt, en weinige dagen later de stadsregeering afgezet,
en tegen de aloude privileges zoowel als het pas gesloten verdrag, door
Gecommitteerden der Staten van Utrecht een nieuwe Raad benoemd. Reeds in
Juni daarop werd na een tweeden beeldenstorm de uitoefening van den katholieken
eeredienst in Amersfoort verboden. In zijn voornaamste geschiedwerk spreekt hij
(op blz. 648) met fierheid over zijn ballingschap ‘om wille van Christus ondergaan’.
Dit lot trof hem vier dagen na de inneming der stad; dus op 14 Maart 1579; hij was
te voren de stad uitgegaan, wel voorziende wat haar boven het hoofd hing; had
eenigen tijd op het platteland vertoefd, daarna te Amsterdam. Toen hij nu in
Amersfoort terugkeerde werd hem en drie anderen bewoners aangezegd, dat zij
de stad hadden te verlaten; hun misdaad bestond in hun gehechtheid aan den
voorvaderlijken godsdienst en hun trouw aan den Koning. Volgens de Historia (blz.
695) begaf hij zich nu naar Zwolle; doch ook daar liet men hem niet met rust; in een
vergadering van Calvinisten werd hem door den goudsmid, Henricus van Ootmarsum,
aangezegd de stad te verlaten. Gelijk zoo vele andere katholieke bannelingen trok
hij thans naar Keulen en bleef daar van 1580 tot 1589. Niet minder dan een viertal
zijner werken verschenen in deze negen jaren van zijn ballingschap; uit de opdracht
van één dezer, een bundel Meditatie's, welke in 1587 het licht zag, blijkt dat hij toen
verbleef in het klooster Herren-Leichnam, dat tot de Congregatie van Windesheim
behoorde. In 1589 ontmocten wij hem als pastoor van Nijmegen, welke stad hij
reeds in 1591 moest verlaten, nadat prins Maurits haar had veroverd. Keulen was
thans wederom zijn toevlucht; maar spoedig daarop vertrok hij naar Altona, de
voorstad van Hamburg. Alessandro della Rocha, een florent ijnsch koopman, te
Hamburg gevestigd, had voor zich en voor andere kooplieden uit den vreemde van
Adolf XV, graaf von Schauenburg, de gunst verkregen, dat zij in een onaanzienlijk
huurhuis aldaar en in het verborgene als Katholieken hun godsdienstige
bijeenkomsten zouden mogen houden. Toen de predikanten van Hamburg het hun
niettemin te lastig maakten, verlegden zij die verga-

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 8

908
deringen naar Altona en wisten door bemiddeling van keizer Rudolf II van het
stadsbestuur een vrijbrief te verkrijgen voor het houden hunner bijeenkomsten. Deze
omstandigheid heeft tot den opbloei der voorstad niet weinig bijgedragen. Hler
verkreeg v.I. zijn laatste standplaats en heeft er als pastoor zes jaren lang gearbeid.
In 1597 kwam hij daar nog onverwacht te sterven. Toch heeft een Jezuïet, uit
Schotland afkomstig, Jacob Gordon geheeten, die als schipbreukeling te Hamburg
was geland, hem nog de Sacramenten der Stervenden kunnen toedienen. Deze
volgde hem op als missionaris te Altona en aldus is die statie aan de Orde der
Jezuïeten gekomen, Men begroef v.I. in het voormalig klooster der Benedictinessen
te Buxtehude, niet ver van Hamburg gelegen. Zijn broeder, J a n v. I s s e l t , is zijn
eenige erfgenaam geweest. Waarschijnlijk slaat op dezen het bericht van het
‘Policeyboek’ der stad Amersfoort, waarbij een I.v. Isselt op 27 Oct. 1606 werd
aangezegd, dat hij uit de stad zou verbannen worden, zoo hij het nogmaals waagde
bij een roomsche godsdienstoefening tegenwoordig te zijn. Wij moeten ten slotte
nog spreken over de beteekenis van v.I. als geschiedschrijver. Behalve met de
geschiedenis van Keulen, heeft hij zich ook met de lotgevallen van zijn vaderland
bezig gehouden. Prof. Blok karakteriseert hem, den schrijver der Historia sui
temporis, als vertegenwoordiger van een katholieke en koningsgezinde, maar tevens
sterk nederlandsche politiek. Deze Historia is zijn voornaamste werk geweest; voor
het tijdvak 1555-1566 volgde hij Florens van der Haer op den voet; eerst dan begint
v.I. zelfstandig de gebeurtenissen te verhalen en zet dat voort tot 1580. Hetgeen
daarna volgt is door den keulschen drukker A. Q u e n t e l i u s , die het boek in 1602
uitgaf, uit andere schrijvers, het meest uit S u r i u s , eraan toegevoegd. Het
geschiedwerk verdient aanbeveling, ook om zijn frisschen verhaaltrant en keurig
Latijn. Vervolgens moet hem het eerste gedeelte van de compilatorische Jaarboeken
toegekend worden, welke den titel dragen van Mercurius Gallo-Belgicus, beginnende
met 1588, en na zijn dood door anderen voortgezet.
Over hem: Archief aartsb. Utrecht (1895), 445; D r e v e s , Gesch. der Kath.
Gemeinden Hamb. Altona (verkeerdelijk is v.I. daar als Jezuïet voorgesteld); d e z .,
Litterae annuae Miss. Hamb. 1589-1781; Hist. Pol. Blätler XC, 407; v. R o o t s e l a a r ,
Amersfoort I, 145.
A. Hensen

[Issendorp, Henricus]
ISSENDORP (Henricus), geb. te Amsterdam 4 Nov. 1691. Hij werd luthersch
predikant te Purmerend in 1723; sedert 1737 ziekelijk verkreeg hij in 1743 zijn
emeritaat. Hij schreef: Geestelijke Zielenlust van het Evangelisch Zion, 350 liederen
verzameld en vertaald (Amst. 1742). In Parnassus' kunstkabinet.... (Amst. 1735)
leverde hij ook eenige gedichten.
Zie: J. L o o s j e s , Naamilijst van predikanten enz. der Luth. Kerk in Ned. ('s
Gravenh. 1925), 131; d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. van Protest.
Godgel. in Ned. IV, 471.
Knipscheer
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[Jacobi, Mr. Hendrik]
JACOBI (Mr. Hendrik), geb. te Amsterdam 1833, overl. te Haarlem 29 Juni 1892.
Hij studeerde aan het toenmalige athenaeum van zijn geboortestad in de rechten,
waarna hij te Utrecht promoveerde op proefschrift: Het misdrijf van verduistering
van staat en de vervolging daarvan. Hij vestigde zich toen als jong advocaat in
Amsterdam, waarbij hij over genoeg vrijen tijd beschikte om bijdragen te leveren
over de practijk der rechtspraak, o.a.: De positie van het openb. ministerie en van
de balie, verschenen in het Zondagsbl. van A.C. Kruseman (Dec. 1860). Zijn
uitgebreid belangrijk artikel in De Gids van Juni 1860, Een afschrikwekkend voorbeeld
op het gebied der belastingen, een essay naar aanleiding van Frère-Orban's
wetsontwerp, trok zeer de aandacht. In 1861 aanvaardde hij de betrekking van
adj.-commies aan de afd. statistiek der prov. griffie te Haarlem, waarin hij reeds een
jaar later Mr. C.J. van Vladeracken als chef dier afdeeling opvolgde, toen deze als
griffier de plaats innam van Mr. G. de Vries Az., tot lid van den R. v. State benoemd.
Tien jaren lang heeft hij toen de leiding der statistiek van zijn gewest in handen
gehad, een taak, waaraan hij zich dermate met hart en ziel heeft gewijd, dat zijn
bureau een oefenschool werd voor de beoefening van dit vak van wetenschap. Hij
ontwierp een statistiek der gemeentelijke financién, der spaar- en leenbanken en
paste een eigenaardige strenge methode toe voor de volkstelling van 31 December
1869. Hij was ook de ziel der jaarlijksche in den Haag gehouden bijeenkomsten van
de chefs der elf provinc. bureau's. In zijn bekend artikel in de Haarl. Crt. van 3 Febr.
1872, Haarlem in 't licht der volkstelling van 1869, leverde hij in cijfers een ware
physiologie van zijn woonplaats. Dat jaar had hij ook hard gewerkt voor het doen
slagen van het 7de Int. Congres voor stat., September 1869 in den Haag gehouden;
in het bijzonder werd zijn uitgewerkt programma over de statistiek der
gemeente-financiën door de congressisten hoogelijk gewaardeerd, hetgeen hem
eenige buitenl. ridderorden deed ten deel vallen. In Nov. 1872 volgde hij Mr.
Vladeracken, op zijn beurt tot lid van den R.v. St. benoemd, als griffier der Staten
van Noord-Holland op. In die functie werd hij in 1879 lid der commissie, om de
regeering te adviseeren over de inrichting der dat jaar te houden volkstelling. Daarin
deed hij zich kennen als een verklaard tegenstan der van het dienstbaar maken der
telling aan een beroepsstatistiek, welke laatste niet te verkrijgen zou zijn, zoolang
die telling niet geschiedde onder leiding van deskundig personeel. Zijn meening in
dezen is ook door de volkstelling van 1889 bevestigd. Zijn nieuw ambt nam
intusschen zijn geheele aandacht in beslag. In korten tijd had hij zich een uitgebreide
historische en juridische kennis van al de noordhollandsche waterschappen eigen
gemaakt; zijn monographieën van enkele dezer zijn ware meesterstukken, o.a. het
in druk verschenen Overzicht der geschiedenis van den polder Kortenhoef (Jan.
1891). Op last van Gedeputeerde Staten waren in 1881 reeds uitgegeven zijn
Memorie van toelichting tot het ontwerp van een reglement van bestuur voor het
hoogheemraadschap van de uitwaterende sluizen in Kennemerland en WestFriesland en in 1885 Het privilegie voor waterschapslasten volgens de wet van
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9 Oct. 1841. Aan zijn verbazende werkkracht en vluggen geest werd door het lid
der Gedep. Staten Mr. Westerwoudt in de zitting der Prov. Staten van Juli 1892
welsprekend hulde gebracht door zijn opmerking: elk lid van Gedep. St. vond zijn
denkbeelden in de rapporten van Jacobi soms beter en overtuigender voorgesteld
dan hij die zelf had kunnen omschrijven.
Zie: Q u a c k , Beelden en groepen (Amst. 1892); Congrès intern. de statistique
à la Haye I, 151-160, II, 309-313, 538 (1869).
Bartelds

[Jacobi, Jan Coenraad]
JACOBI (Jan Coenraad), geb. te Amsterdam in 1765, overl. te Amsterdam 29 Dec.
1835. Hij studeerde te Helmstadt in de godgeleerdheid, en werd luthersch predikant
te Gouda 19 Juli 1789, te Rotterdam 29 Jan. 1792, te Amsterdam
(Hersteld-Luthersche gemeente) 27 Maart 1805. Na zijn dood verscheen:
Dichtregelen by het graf van J.C. Jacobi (Amst. 1836). Hij schreef een gedicht: Ter
zilveren bruiloft van Frans Maurits Smit en Sara Wilhelmina Jolles (11 Dec. 1797)
te Rotterdam, en: Openbaar verslag van het Ned. Bijbelgenootschap te Amsterdam
18 Oct. 1821. Met prof. Sartorius hield hij toezicht op het herdrukken van den
lutherschen Bijbel van 1832.
Zijn portret komt voor op een verzamelblad gegraveerd door C. Bogerts.
Zie: J. L o o s j e s , Naamlijst van predikanten enz. der luth. Kerk in Ned. ('s
Gravenh. 1925), 131; d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. van Prot. Godgel.
in Ned. IV, 475; F.J. D o m e l a N i e u w e n h u i s , Gesch. der Amsterd. luth.
gemeente (Amst. 1856), 220, 264-266, 270, Bijlagen, blz. 124; Gedenkboek,
uitgegeven bij het Honderd-jarig bestaan der Hersteld- Evg. luth. gemeente te
Amsterdam (Amst. 1891), 166.
Knipscheer

[Jacobi, Petrus]
JACOBI (Petrus), geb. in 1598, overl. te Utrecht 3 April 1661, trad op Woensdag
na Pinksteren 1617 in de orde der Dominicanen of Predikheeren te 's Hertogenbosch,
waar hij de belegering en inneming van 1629 medemaakte. In 1632 en 1633 was
hij vicaris in het klooster te Stratum; in 1636 bevond hij zich in het klooster te Breda
en werd met zijn medebroeders bij de verovering dier stad verjaagd. Bij hun vertrek
werd hij tot prior gekozen. De Dominicanen vestigden zich toen, op aanraden van
den pastoor van Venlo en van den uit 's Hertogenbosch verdreven pater Reynerus
Dobbelyns (kol. 399), die genoemden pastoor in zijn bediening bijstond, in deze
stad, waar hun inboedel 27 Nov. 1637 aankwam. Zij vestigden zich in een huis, dat
dicht bij de St. Joriskapel in de Gasthuisstraat te Venlo lag en dat toen aan het
klooster van Calear, als termijnhuis, toebehoorde. Hun tegenstanders wisten echter
in of omstreeks 1638 te bewerken, dat ze gedwongen werden de stad Venlo te
verlaten. Eerst zochten zij met hun prior een wijkplaats te Straelen, slaagden echter
niet en vertrokken einde 1639 naar Gemert, waar pater Jacobi tot 1640 nog het
ambt van prior bekleedde en toen naar Utrecht als vicaris der Dominicanermissie
vertrok, waar hij overleed.
Zie: B. d e J o n g h e , Desolata Batavia Dominicana seu descriptio brevis omnium
conventuum et monasteriorum sacri ordinis Praedicatorum, quae olim extiterunt in
Belgio confoederato (Gent 1717). 102; schrijven van pater A.J.J. H o o g l a n d , O.P.,
d.d. Rome 30 April 1881, aan Albert,
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Wolters, pastoor van Roosteren, in mijn bezit; Archief voor de geschiedenis van het
aartsbisdom Utrecht IX (1881), 207, XLIX, 252; G.A. M e y e r , De Predikheeren te
's Hertogenbosch, 94, 102, 106, 108, 181, 257; H. O p d e L a a c k , De Dominicanen
te Venlo in Nieuwe Venlosche Courant dd. 30 Aug. 1919; d e z ., Dominicanen en
Augustijnen te Venlo in hetz. blad dd. 13 Sept. 1919.
Verzijl

[Jacobs, Joannes]
JACOBS (Joannes), geb. te Venray 6 Jan. 1824, overl. te Bergen (Lb.) 18 Maart
1867, zoon van M a r t i n u s en A g n e s H e n s c h e n , was een der eersten, die
zijn studiën deed op het in 1837 herstelde college zijner geboorteplaats, waar hij
ook reeds de opmerkzaamheid van leeraars en studenten tot zich trok. Voor zijn
priesterwijding, welke hij 22 Sept. 1849 ontving, was hij reeds tot professor te Rolduc
benoemd en werd als zoodanig in Sept. 1851 overgeplaatst naar het Bisschoppelijk
college te Roermond, waarvan hij 20 Aug. 1854 directeur werd. Hij onderwees aldaar
Latijn en Nederlandsch en was ook een zeer begaafd redenaar. Wegens zwakke
gezondheid nam hij ontslag en werd in het laatst van Aug. 1864 tot pastoor van
Bergen (Lb.) benoemd, waar hij 18 Maart 1867 overleed. De begrafenis had 21
d.a.v. plaats, waarbij een deputatie van roermondsche studenten tegenwoordig was
en professor M i c h a e l S m i e t s een lijkrede hield, welke te Roermond hij J.J.
o

Romen z.j. 15 bl. kl. 8 verscheen.
Zie: Maasgouw (1892), 66, (1909), 35.
Verzijl

[Jacobs, Peter]
JACOBS (Peter), alias J u n c k b l o e t , geb. te Wirdum bij Appingedam,
terechtgesteld te Groningen einde Dec. 1570, zoon van R u e t e r J a c o b . Bij de
komst van Alva in de Nederlanden verliet hij het land en diende in Mei 1568 in het
vendel van Homme van Hettinga in het leger van graaf Lodewijk van Nassau in
Groningerland. Later sloot hij zich bij de Watergeuzen aan, lag wel eens op
Nesserland en kwam nicermalen in het geheim naar Wirdum om zijn vader te
bezoeken. In najaar 1570 nam hij deel aan een landgang bij Hollum op Ameland,
waar zij van de Knocke heen zeilden. Teruggekeerd in Norden, werd hij door Hans
Carré, alias Hans Schotman, die een commissie van den Prins had, aangeworven.
In Dec. 1570 viel hij bij een landgang in Groningerland den Spanjaarden in handen
en werd 18 Dec. 1570 in Groningen verhoord.
Zie: F r a n z , Ostfriesland und die Niederlande, 294; Staatsarchiv Düsseldorf,
Niederrhelnisch-Westfählisches Kreisarchiv X, no. 62, vol. II, fol. 33 volg.
Vogels

[Jacobsz, Jacob]
JACOBSZ (Jacob), geb. te Leiden, terechtgesteld te Leeuwarden in Mei 1571.
Hij week als zooveel anderen bij de komst van Alva uit het land en voegde zich
later bij de Watergeuzen. In Mei 1571 viel hij den Spanjaarden in handen, werd
gevangen naar het blokhuis te Leeuwarden gebracht, waar hij dertien dagen vast
gehouden werd. Op 5 Mei 1571 werd hij door het Hof van Friesland veroordeeld
om ‘mitten swaerde gerecht’ te worden.
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Zie: Rijksarchief te Leeuwarden, Crimineel Sententieboek van den Hove van
Friesland 1557-1580, fol. 167, en Rekening van Boudewijn van Loo, 1 Oct. 1570-30
Sept. 1571, fol. 51 vo., 52, 55.
Vogels

[Jacobsz, Jan]
JACOBSZ (Jan), ook wel J a n J a c o b s z v a n H a r l i n g e n of J a n J a c o b s z
H a y e s genaamd, geb. te Harlingen (?) 25 Mei 1542 O.S., overleden te Leeuwarden
17 Juli 1612 O.S., oud 70 jaar, 7 weken en 4 dagen (zooals in de Conclusie achter
zijn Liedboek staat vermeld), doopsgezind voorganger en stichter van de gemeente
der zg. Jan-Jacobsgezinden. Zijn vader heette
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J a c o b H a y e s z (‘Jacobus filius Hajonis’), hetgeen wijst op een friesche afkomst,
zoodat waarschijnlijk onjuist is de mededeeling van P. S c h e l t e m a in Het leven
van.... Mr. Jacobus Scheltema (Amst. 1849), dat Jan Jacobsz stamde uit de
zuidnederlandsche familie de Heere, die om het geloof uit Vlaanderen naar Harlingen
was gevlucht. Blijkbaar is de onjuiste identificatie van een Jan Jacobsz (de Heere)
met onzen Jan Jacobsz de oorzaak van dit misverstand.
Jan Jacobsz werd waarschijnlijk in 1582 tot leeraar en kort daarna tot oudste bij
de gemeente der Friezen gekozen. In den geloove toonde hij zich zeer streng: hij
was een sterk voorstander van de echtmijding, van het straffen van buitentrouw met
verbanning uit de gemeente en van den herdoop der Vlamingen, die uit hun land
waren gevlucht. In deze drie toenmaals brandende kwesties waren zijn medestanders
Tijs Gerritsz en Joost Ewoutsz en zijn tegenstanders de milder gestemden Hoyte
Renix, Pieter Willemsz Boogaert en Lubbert Gerritsz. Na den dood van den
invloedrijken Jan Willemsz (1588), die een scheuring had weten tegen te gaan,
barstte de strijd eerst recht los: Jan Jacobsz c.s. banden Lubbert Gerritsz met zijn
aanhang uit de gemeente (1589), die sindsdien verdeeld was in ‘Oude’ of ‘Harde
Friezen’ en ‘Jonge’ of ‘Zachte Friezen’.
In 1599 had te Harlingen een vergadering plaats van leeraren van alle gemeenten
in Friesland, waar Jan Jacobsz een zevental zeer strenge bepalingen voorstelde
en doordreef; een der bepalingen luidde, dat een zuster, die met een
niet-doopsgezinden man was gehuwd, vóór de bevalling van den man moest eischen,
dat hij het kind zou laten doopen; bewilligde de man niet, dan moest de moeder het
aan het vaderlijk gezag onttrekken. Een en ander bracht hem in heftigen twist met
Pieter Jeltjes, leeraar te Kollum, hetgeen een splitsing van de Oude Friezen in het
Jan-Jacobsvolk en in het Pieter-Jeltjesvolk ten gevolge had. Bovendien
veroorzaakten zijn eigenaardige leeringen, dat hij door het Hof van Friesland ten
eeuwigen dage uit de provincie werd gebannen (1600). Hierop vestigde hij zich te
Hoorn, doch hij kreeg na verloop van tijd verscheidene malen van het Hof verlof om
gedurende korten tijd Friesland te bezoeken. Zijn vrouw verhuisde in 1612 voorgoed
naar Harlingen; hij zelf overleed op een zijner reizen ten huize van zijn zuster G r i e t
J a c o b s d r . te Leeuwarden en werd begraven te Harlingen in het graf van zijn
vader, waar ook Leenaert Bouwens een laatste rustplaats had gevonden.
Jan Jacobsz was eerst gehuwd met T e t t e M e i n e m a d r . van Aken, later met
I e s l i e F r a n s d r ., hetgeen blijkt uit de beginletters van de coupletten der liederen,
die hij aan beiden wijdde. Op dezelfde wijze zijn ons overgeleverd de namen zijner
zusters E l i s a b e t h , C o r n e l i a , G r i e t en J a e p j e n . Het toedichten van een
nakomelingschap aan Jan Jacobsz die den naam Scheltema aangenomen zou
hebben, berust eveneens op de onjuiste identificatie van een Jan Jacobsz de Heere
en onzen Jan Jacobsz.
Nog bij zijn leven werden de door Jan Jacobsz vervaardigde liederen verzameld
door Harmen Harmensz en Pieter Willemsz en na zijn dood uitgegeven onder den
titel Eenighe Gheestelijcke Liedekens, gemaeckt aen verscheyden persoonen door
Jan Jacobs zoon van Harlinghen. Welcke Liedekens meestendeel bij een vergadert,
door H.H. ende nae volghende voort ten vollen bij een vergadert ende gestelt op
d'ordonnantie vanden A.B.C. met de aenwijsinghen op de canten (Amst. 1612). Zij
bezitten geen dichterlijke waarde; door zijn volgelingen zijn zij bij
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de godsdienstoefeningen in gebruik geweest met een soort vervolgbundel Eenighe
Nieuwe Gheestelijcke Liedekens etc. (Amst. 1613), bevattende liederen grootendeels
van Pieter Willemsz. zelf.
De volgelingen van Jan Jacobsz werden Jan-Jacobsgezinden of Jan-Jacobsvolk
genoemd en vormden een afzonderlijke gemeente der zg. Doopsgezinde Oude
Friezen. De laatste gemeente, die op Ameland, heeft officieel tot 1855 den ouden
naam gedragen.
Zie: J. L o o s j e s , Jan Jacobs en de Jan-Jacobsgezinden in Ned. Archief voor
Kerkgeschiedenis, N.S. XI (1914), 185 e.v. en de daar aangehaalde literatuur, verder
XX (1927), 74; M o e s - B u r g e r , De Amsterdamsche Boekdrukkers en Uitgevers
IV, 99; B l a u p o t t e n C a t e , Geschiedenis der Doopsgezinden in Friesland, 143;
V o r s t e r m a n v a n O y e n , Aanzienlijke Ned. Geslachten, III, 121; Maandschrift
De Ned. Leeuw XXX (1912), 400.
Wijnman

[Jacobsz, Lambert]
JACOBSZ (Lambert), geb. te Amsterdam in 1598 of 1599, overl. te Leeuwarden in
1637 (vóór 3 Oct.), kunstschilder. Hij stamde uit een gegoede doopsgezinde familie
te Amsterdam en was de tweede zoon van den lakenhandelaar J a c o b T h e u n i s z
en diens vrouw P i e t e r t j e L u b b e r t s d r . (een dochter van den doopsgezinden
leeraar Lubbert Gerritsz). Zijn oudere broeder was de leeraar Dr. Anthonie Jacobsz
Roscius (zie art.), zijn jongere broeders heetten I s a ä c en H e n d r i k J a c o b s z
R o o l e e u w (zie uitvoeriger het artikel over Dr. Reinier Rooleeuw in dl. VII, kol.
1064), terwijl zijn eenige zuster E l s j e J a c o b s d r . (overl. omstr. 1626) in 1624
huwde met den amsterdamschen apotheker L u b b e r t v a n D i e p h o u t . Lambert
Jacobsz' vader woonde te Amsterdam op den Nieuwendijk ‘daer de rotgans in de
gevel ende de rode Leeu in het bord uytsteckt’ (thans no. 35), waar de schilder dus
zijn jeugd doorbracht. Overigens is van zijn jeugd en leertijd weinig meer bekend,
dan dat hij volgens de gewoonte van dien tijd op ongeveer 20-jarigen leeftijd een
reis naar Italië maakte. Dit is ons overgeleverd door niemand minder dan Vondel,
die een vriend des huizes geweest schijnt te zijn (Jacob Theunisz had den 29sten
Oct. 1620 ‘uit lyeffden’ erin bewilligd om dienaar bij de Waterlandsche Gemeente
der Doopsgezinden te blijven in plaats van den dichter) en in 1621 een gedicht
vervaardigde op het huwelijk van Lambert Jacobsz met A e c h t j e T h e u n i s d r .
De laatste woonde te Leeuwarden en was een dochter van den aldaar gevestigden
T h e u n i s C a r s t i a e n s z , een gegoeden ‘cleenrieder’ en dienaar bij de
Doopsgezinde Gemeente. Na zijn huwelijk (dd. 8 Juli 1620 te Leeuwarden gesloten)
vestigde Lambert Jacobsz zich in de woonplaats van zijn bruid, waar hij zich nog
waarschijnlijk in hetzelfde jaar met zijn vrouw bij de Doopsgezinden liet doopen
(poorter werd hij er in 1621) en hij, behalve een beoefenaar der schilderkunst zich
een ijverig leeraar en voorganger zijner geloofsgenooten betoonde, hetgeen blijkt
uit de vervolgingen waaraan hij blootstond en aan de straffen, welke hem van
stadswege werden opgelegd. Zoo werd hij in 1632 tot twee boeten van ƒ 25
veroordeeld, omdat hij gepredikt had in een tot kerk verbouwde schuur, die door de
autoriteiten was gesloten. In 1622 kocht hij met zijn vrouw van zijn schoonzuster
M a r i t t i e T h e u n i s d r . (weduwe van Dr. W i l l e m R e i n e r s of W i l h e l m u s
R e g n e r i , in 1628 hertrouwd met Dr. J o h a n n e s à S w i l d a F l i e t i u s , elg.
J a n J a n s z . v a n V l i e t ) aldaar een ‘thuyn ende howinge met alle bomen ende
plantagie, samt d' somerhuy-
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singe, staende ende gelegen in Jacobiner Hoff’. Na den dood van zijn vrouw
hertrouwde Lambert Jacobsz in de Gereformeerde kerk te Hoorn den 26sten Maart
1634 met H i l l e g o n d D i r k s d r . V e l i u s , een dochter van den bekenden
doopsgezinden geschiedschrijver Dr. Theodorus Velius (dl. I, kol. 1518) en diens
tweede vrouw A a f E w o u t s d r . Met deze vrouw kocht hij in 1636 ‘de gerechte
helfte van sekere huysinge camers thuin ende hovinge, pan ende estrick werck
staende en gelegen op de noordsijde vant Fliet’. Het voigend jaar overleed hij echter
reeds in den bloei van zijn leven na een kort ziekbed. Hoewel zoowel zijn vader als
later zijn beide zoons lakenhandelaren waren, schijnt hij zelf nimmer een dergelijken
handel gedreven te hebben. Niettemin blijkt uit den inventaris van zijn nalatenschap,
dat hij tot de gezeten burgerij behoorde; tot deze nalatenschap behoorden o.a.:
gereed geld etc., geschat op ƒ 800, obligatiën id. ƒ 8000, vaste goederen id. ƒ 3000,
schilderijen etc. id. ƒ 870. Onder deze laatste vindt men er van Jacob Backer, Jan
Lijs, Pynas, Pieter Molijn, Claes Moyaert, Cornelis van Poelenburgh e.a.
Vermelding verdient nog dat Lambert Jacobsz een vriend was van Dirck Rafaëlsz
Camphuysen (dl. II, kol. 293), die in 1625 een tijdlang bij hem logeerde. De schilder
gaf Camphuysen onderricht in het linnenreeden, ‘alsoo (hij) bysonder in de rederij
ervaren was’; Camphuysen zette in verband hiermede later te Dokkum zelf een
vlashandel op.
Eerst in de laatste jaren is door de onderzoekingen van Dr. A. Bredius en H.L.
Straat, doch vooral door die van Dr. Kurt Bauch, over Lambert Jacobsz'
werkzaamheid als schilder meer licht ontstoken; voordien was hij vrijwel slechts bij
name bekend. Er kunnen thans een aantal schilderijen en teekeningen van hem
worden aangewezen, dateerend tusschen de jaren 1622 en 1634. Er blijkt uit, dat
hij zich vooral aangetrokken voelde, tot bijbelsche tafereelen, die men anders zelden
vindt uitgebeeld; de figuren behandelt hij met levendige bonte kleuren (waarbij het
paars overheerscht) veelal in een landschap, dat meer oppervlakkig wordt
aangegeven. In ieder geval toont hij een zeer oorspronkelijk talent. Men heeft hem
wel gerekend als behoorende tot de vóór-rembrandtsche sohildersgroep van
Lastman, Pynas en Moyaert (Dr. Bredius); anderzijds wijst echter Dr. Bauch erop,
dat zijn figuren veeleer doen denken aan Rubens, in welk verband het merkwaardig
is, dat een oude bij G e r . H o e t , Catalogus of naamlijst van schilderijen I, 441,
vermelde catalogus Lambert Jacobsz uitdrukkelijk een leerling van Rubens noemt
(1752). Bauchvermoedt dan ook, dat de schilder behalve Italië mede de Zuidelijke
Nederlanden heeft bezocht. Opvallend is, dat in de nalatenschap van Lambert
Jacobsz een aantal copieën naar Rembrandt voorkomen, die waarschijnlijk door
eerstgenoemde zelf zijn vervaardigd; beide schilders schijnen dus met elkander in
relatie te hebben gestaan. Dr. Bredius neemt ook aan, dat Lambert Jacobsz op
Rembrandt's kunst heeft ingewerkt, hetgeen kan blijken nit een voluit gesigneerd
schilderij van den eerste, voorstellend den Apostel Paulus in de gevangenis (1629),
hetwelk zich sinds 1922 in het Friesch Museum te Leeuwarden bevindt (vroeger bij
baron von Hardt te Lucino bij Lugano). Men vindt het gereproduceerd bij Bredius,
Straat en Bauch.
In genoemd museum treft men eveneens aan een Izaäc en Rebecca (?) uit 1634,
voluit gesigneerd door Lambert Jacobsz (afgebeeld bij Straat). Het Rijks-Museum
te Amsterdam bezit sinds 1918
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van den schilder een episode uit de geschiedenis van den ongehoorzamen profeet
(I Kon. 13, 15-23) uit 1629, Cat. no. 1293a (afgebeeld bij Straat en Bauch). Verder
bevinden zich van Lambert Jacobsz: ‘De terugroeping van Jozef's broeders’ (1632)
in de collectie-Kiewitt de Jonge te Groningen (afgebeeld bij Wijnman); ‘De
cijnspenning’ (Matth. 22, 16-21) in dezelfde collectie (gerepr. bij Bauch); ‘De Engel
verschijnt aan Jephta en zijn dochter’ in den Kunsthandel de Boer te Amsterdam
(veiling-Mak aldaar Mei 1924; gerepr. bij Bauch); een tweede episode uit de
geschiedenis van den ongehoorzamen profeet (verk. Bussowski te Stockholm Dec.
1925, thans als bruikleen in het Museum te Lund; gerepr. bij Wijnman); ‘Jacob en
Ezau’ in bruikleen in het oudheidk undig museum te Groningen (gerepr. bij Wijnman).
Ten slotte is Mr. J.B.L.C.C. baron de Wijkerslooth de Weerdesteyn, lid van den
Raad van State en wonende te 's Gravenhage, in het bezit van een voluit gesigneerd
schilderij van Lambert Jacobsz (1629), voorstellend den verkoop van Jozef door
zijn broeders. Volgens het oordeel van deskundigen is dit zelfs wellicht het beste
schilderij van den meester.
Vrijwel zeker is Lambert Jacobsz verder de schilder van een werk in de
collectie-Ch. Knitschky te Berlijn, een biddende vrouw voorstellend (gerepr. bij
Bauch); tot dusverre werd het aan Jacob Backer toegeschreven. In Rijnlandsch
privaatbezit bevindt zich ‘De weduwe van Sarepta (Zarpat)’, dat eveneens
hoogstwaarschijnlijk door Lambert Jacobsz is geschilderd. Onzeker is of Lambert
Jacobsz ook de maker is der volgende schilderijen: ‘De ongeloovige Thomas’ in het
Bonifacius-Ziekenhuis te Leeuwarden, ‘Cimon en Pera’ en ‘Vertumnus en Pomona’
inparticulier bezit in ons land, ‘Ruth en Naomi’ in den engelschen kunsthandel en
‘Herodias’ in het slot te Aschaffenburg. Verscheidene der bovengenoemde
schilderijen werden voor het eerst door Bauch als werken van Lambert Jacobsz
aangewezen, nadat zij tevoren aan Backer, Flinck ef Bloemaert waren
toegeschreven.
In catalogi en in den door Straat gepubliceerden inventaris van Lambert Jacobsz
vindt men o.a. nog de volgende werken genoemd: Jacob en Laban's dochter
(veiling-de Larue te Brussel in 1895), Nebucadnezar (Inventaris Amsterdam 1674),
‘Boas en Ruth’ en ‘De Kanaänitische vrouw’ (veiling-Jacob van Hoek te Amsterdam
1719), Aanbidding der koningen (veiling Amsterdam 1735 en Parijs 1747), Christus
(zie v a n E y n d e n , Gesch. der Vaderl. Schilderkunst, Haarlem 1816, I, 51), ‘Petrus’
en ‘De boetende Magdalena’ (beide gedateerd 1628 en als no. 44 en 45 voorkomend
op de veiling-M. Stategaart te Alkmaar 1802), een gestoffeerd landschap (gedat.
1622, verk.Mr. P. Steyn e.a., 's Grav. 1783), ‘Tobias en de Engel’ (Invent. Lambert
Jacobsz) enz. Lamnbert Jacobsz vervaardigde ook het portret van den
doopsgezinden leeraar Jeme Jacobsz de Ringh (gegraveerd door W. Delff en J.
Folkema). Waarschijnlijk is ook de gravure van Lambert Jacobsz' broeder Antonie
Jacobsz Roscius (zie art.) naar een schilderij van eerstgenoemde vervaardigd. In
den inventaris van Lambert Jacobsz worden nog meerdere portretten genoemd,
waarvan deze wellicht de maker is, nl. van de doopsgezinde leeraren Hans Alenson,
Leenaert Clock, Lubbert Gerritsz, Rippert Eenkesz en diens vrouw Elisabeth
Matthijsdr.
Een teekening in oostindischen inkt van Lambert Jacobsz, voorstellend de Heilige
Familie in een landschap, kwam in 1758 voor op de verkoo-

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 8

916
ping van de nalatenschap van den dichter Sybrand Feitama (van moederszijde een
achterkleinzoon van Isaäc Jacobsz Rooleeuw voornoemd) en bevindt zich thans in
het ‘Kupferstichkabinett’ te Berlijn. Onzeker is of de teekening van een klauterenden
knaap in de Albertina te Weenen aan Lambert Jacobsz moet worden toegeschreven.
Geheel onzeker is dit met een penteekening van den Barmhartigen Samaritaan in
het Prentenkabinet te Amsterdam, geteekend J. Lambert fec. 1625. Een
roodkrijtteekening van Lambert Jacobsz, voorstellend de vlucht naar Egypte, wordt
nog vermeld op de veiling-J. Roelofs (Amsterdam 1824), verschillende teekeningen
op de veiling-Maria Feitama (weduwe van Jan van Vollenhoven en nicht van Sybrand
Feitama voornoemd) te Amsterdam in 1794.
Als leerlingen van Lambert Jacobsz worden genoemd: Govert Flinck (dien hij van
een reis naar de doopsgezinde gemeente te Kleef zou hebben meegebracht), Jacob
Adriaanmz Backer (wiens vader sinds 1611 op den Nieuwendijk te Amsterdam
woonde en evenals Lambert Jacobsz' vader dienaar was bij de Waterlandsche
Gemeente der Doopsgezinden aldaar (vgl. W i j n m a n , De afkomst van Jacob en
Adriaan Backer in Oud- Holland, 1926) en Heere of Hero Junes (tot dusverre alleen
bekend uit den inventaris van Lambert Jacobsz).
Uit het eerste huwelijk van Lambert Jacobsz met Aechtje Theunisdr. werden twee
zoons geboren, A b r a h a m en J a c o b L a m b e r t s z ; beiden namen later, naar
het huis waarin zij te Leiden woonden, den naam v a n d e n T e m p e l aan.
Eerstgenoemde was de bekende schilder A b r a h a m v a n d e n T e m p e l .
Een portret van Lambert Jacobsz werd volgens v a n E y n d e n in de verzameling
der schilderportretjes, door den kunstschilder Jan Stolker nagelaten, gevonden.
Zie: H o u b r a k e n , Groote Schouburgh I (1718), 7, 126, II, 20, 47; [P. R a b u s ],
Het leven van Dirk Rafelsz Kamphiuzen (1723), 37; S c h i j n - M a a t s c h o e n ,
Geschiedenis der Mennoniten (1743), i.v. Roscius; 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 , Vaderlandsche schilderkunst I (1816), 50; K r a m m , Leven en werken
(1857/64), 787, 935; W. E e k h o f f , De vrouw van Rembrandt (Leeuw. 1863), 39
e.v.; H. H a v a r d , L' Art et les arlistes holl. II (1880); L.A. R a d e m a k e r , Didericus
Camphuysen (1898), 111; Doopsgezinde Bijdragen 55e j. (1918), 107 e.v.: A.
B r e d i u s , Künstler-Invent. VII (1921), 231 e.v. en reg. i.v. (met repr.); H.L. S t r a a t ,
Lambert Jacobsz schilder in De Vrije Fries, 28ste dl. (1925), 83 e.v. (met repr.);
T h i e m e - B e c k e r , Künstler-Lexikon XVIII, 259 i.v.; K u r t B a u c h , Jacob
Adriaensz Backer (1926), 16 e.v. en 69 e.v. (bevattende een catalogus der
schilderijeu en teekeningen van Lambert Jacobsz met repr.); Jaarboek
Amstelodamum 1928, 85, 86, 92: Vondel-editie van d e K l e r k , S t e r c k e.a., II,
397 en de oudere Vondel-literatuur; W u r z b a c h , Niederl. Künstler-Lexikon I (1906),
744; Oud- Holland (1919), 82; H.F. W i j n m a n , Nieuwe gegevens omtrent Lambert
Jacobsz in Oud- Holland 1930 (met repr.); d e B i e e n L o o s j e s , Biogr.
Woordenboek van Prot. Godgel. in Nederland IV, i.v. L. Jacobsz; mededeelingen
van Dr. Kurt Bauch te Freiburg i.B.
Wijnman

[Janknecht, Joannes]
JANKNECHT (Joannes), geb. Le Venlo 14 Jan. 1753, aldaar overl. 23 Mei 1819,
zoon van M a t h i a s en A n n a M a r g a r e t h a B o u r s , volgde 17 Jan. 1776 zijn
vader als veerman op
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en was het nog in 1782; richtte in 1787 met Willem Schaffers een rekwest aan den
Magistraat van Venlo, om met uitsluiting van anderen, een tourkar te mogen rijden
naar 's Hertogenbosch; werd 21 Maart 1797 tot stemopnemer en 22 Maart 1797 tot
assessor van het kantongerecht gekozen; vestigde 2 Sept. 1797 een
commissionnairszaak; in hetzelfde jaar vinden wij hem ook vermeld als provisor van
het St. Jacobsmanhuis; werd 6 Juni 1799 president der municipaliteit van het kanton
in plaats van Dr. Petrus Jacobus Herckenrath; was onder Napoleon goud- en
zilversmid, lid van het St. Lucasgilde, waarvan hij in 1814 gildemeester was; raadslid
van Venlo 1814-1816. Hij was 23 Aug. 1774 te Sevenum gehuwd met A n n a
M a r i a C o r n e l i a A l b e r t s (geb. te Venlo 20 Mei 1749, aldaar overl. 11 Febr.
1828), dochter van den tinnegieter L u d o v i c u s A l b e r t s en van S i b i l l a
Christina Mela.
Zie: H. U y t t e n b r o e c k , Het dagboek of de chroniek door pastoor J.C. van
Postel 140-141, 157, 185, 196; Stadsarchief te Venlo, no. 1023-24, 2290; J a n
V e r z i j l , Genealogiën Alberts en Janknecht.
Verzijl

[Jansen, Bernardus]
JANSEN (Bernardus), kartuizer, geb. te Keulen omstreeks 1725, overl. 1786 of
1787. Hij was geprofest monnik van het kartuizerklooster Betlehem te Roermond.
Na alhier eerst het ambt van procurator te hebben bekleed, werd hij in 1764 door
het generaal kapittel der Grande Chartreuse benoemd tot prior van dit klooster als
opvolger van Dom Joannes Schnickel (zie art.). Hij had zijn voorganger als procurator
ter zijde gestaan bij de vernieuwing en verfraaiing der kloostergebouwen, waarmede
ook onder zijn prioraat is voortgegaan. In den voorgevel van het eigenlijke
kloostergebouw, thans Seminarie, staat bij den ingang onder het Lieve-Vrouwebeeld:
‘Restauratum 1773’, hetgeen vermoedelijk op de vernieuwing van den gevel slaat.
Op 6 Oct. (S. Bruno) 1776 vierden de roermondsche kartuizers het 400-jarig
bestaan van hun klooster, bij welke gelegenheid de bisschop van Roermond, Ph.D.
Graaf van Hoensbrock, een pontificale H. Mis opdroeg. Dom Bernardus zou echter
de laatste prior van dit huis zijn. Bij keizerlijk besluit van 17 Maart 1783 werd zijn
klooster door Joseph II gesupprimeerd. Reeds was van zijnentwege in April 1782
een inventaris der kloostergoederen opgemaakt, waarvan de inkomsten jaarlijks
ongeveer 16 duizend gulden bedroegen. In 1783 zijn de goederen geconfiskeerd,
terwijl aan het convent, bestaande uit 13 monniken en 5 conversbroeders, een matig
pensioen werd verstrekt. Eenigen bleven te Roermond gevestigd. Dom Bernardus
nam met een aantal religieuzen zijn intrek op een te Swalmen gelegen hofstede.
Niet lang heeft de prior het geleden onrecht overleefd.
Zie: Cartae Capituli Generalis Ordinis Cartusiensis (ms. Certosa del Galuzzo,
Florence); Maisons de l'Ordre des Chartreux, Vues et Notices (Parkminster
1913-1917) IV, 87-90; J o s . H a b e t s , Gesch. bisdom Roermond 1, 233, J o s .
H a b e t s , Het voormalig Karthuizerklooster Bethlehem te Roermond in Almanak
v.h. arrond. Roermond 1859, 1869; A.M.P. I n g o l d , Les peintures de l'ancienne
chartreuse de Ruremonde in Oud Holland 14e jg. 1896, blz. 218-255; H.J.J.
S c h o l t e n s , Een Boek over Karthuizers (Roelmond 1924).
Scholtens

[Jansen, Hendrik]
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JANSEN (Hendrik) geb. te Horst bij Venlo in Nov. 1644, was kanunnik der collegiale
kerk van
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den H. Cunibert te Keulen en protonotarius bij het generaal vicariaat aldaar. Bij
testament van 18 Sept. 1721 stichtte hij in de kerk van zijn geboorteplaats een
beneficie van twee wekelijksche missen en een uitdeeling aan 12 arme lieden. In
de kerk van St. Gereon te Keulen, waar hij kapelaan was geweest, stichtte hij
eveneens een beneficie, echter bij voorkeur voor geestelijken uit zijn familie. Voorts
stichtte hij voor jongelieden, afstammende van zijn broeder J a n J a n s e n en van
zijn zusters E l i s a b e t h J a n s e n , gehuwd met H e n d r i k S c h a m p e r s , en
G e r t r u d i s J a n s e n , gehuwd met J a c o b v a n D a e l e n , zoo nochtans dat
de afstammelingen van zijn broeder, die den naam van Jansen voeren, aan de
overige zullen voorgetrokken worden de volgende beurzen: a, een beurs voor de
studie der humaniora, groot 's jaars 25 rijksdaalders, b. van 40 rijksdaalders 's jaars
voor een jongeling, die gedurende vijf jaren de philosophie, de theologie of de
jurisprudentie studeerde, c. 20 rijksdaalders 's jaars voor den priestertitel van een
student, die missionaris wilde worden; d. 12 daalders 's jaars aan jongelingen of
meisjes, die gedurende twee of drie jaren een handwerk leerden. Bij gebrek aan
bloedverwanten hadden recht op de beurzen jongelieden uit Horst en aangrenzende
dorpen. Vergevers zijn in Pruisen de wijbisschop van Keulen en een lid der familie
en in Nederland de pastoor van Horst en een der bloedverwanten.
Zie: J o s . H a b e t s , De Siudiebeurzen in Nederlandsch Limburg 39-45; d e z .,
Geschiedenis van het tegenwoordige bisdom Roermond III, 611; A d o l f S t e f f e n s ,
Geschiedenis der aloude heerlijkheid en der heeren van ter Horst, 185-188.
Verzijl

[Jansen, Lambert]
JANSEN (Lambert), geb. te Antwerpen. Bij de komst van Alva in de Nederlanden
was hij naar Emden uitgeweken, en woonde daar ‘up de nyestaat’. Later werd hij
overgehaald om op de schepen der Watergeuzen dienst te gaan nemen, waar men
gebrek aan volk had. Met twee makkers kwam hij ten huize van Andries Wybrandsz,
in de Houtzagersstraat te Emden, en werd daar aangeworven. Het was echter
verboden om in de stad Emden volk aan te nemen, zoodat hij 25 Sept. 1571 voor
den raad moest verschijnen.
Zie: H a g e d o r n , Ostfrieslands Handel, 274 , Archief van Emden,
Vrijbuitersschade Protokol van 25 Sept. 1571.
Vogels

[Janssen, Hermanus]
JANSSEN (Hermanus), geb. te Oeffelt bij Gennep 16 Nov. 1800, overl. te Weert
23 Jan. 1863, zoon van P e t e r J. en J o h a n n a v a n M i l l , werd 23 Mei 1823
te Keulen priester gewijd en 3 Dec. d.a.v. tot kapelaan te Meerlo benoemd. Tijdens
de ziekte van den pastoor aldaar werd hij in Sept. 1825 tot administrator provisorius
en 8 Nov. 1825 tot pastoor van Meerlo benoemd en 23 Nov. d.a.v. geïnstalleerd. 5
Juli 1836 werd hij pastoor te Venray en 21 Juli 1840 deken te Weert; 10 Febr. 1859
kanunnik van het weder herstelde kathedraal kapittel van Roermond, waar hij sedert
1 Jan. 1860 de bediening van examinator prosynodalis waarnam. Hij stichtte bij
testament een studiebeurs voor familieleden, die priester wilden worden, stond
bekend als een degelijk theologant en ijverig zielzorger, maar verwierf zich op het
gebied van kerkelijke kunst een zeer slechten naam.
Zie: J o s . H a b e t s , De studiebeurzen in Nederlandsch Limburg (Venlo 1881),
276-277; M.J. J a n s s e n , Lijst van pastoors te Meerlo in Maasgouw (1909), 75-76.
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[Janssen, Jacobus]
JANSSEN (Jacobus), geb. te Maastricht 22 Maart 1743, overl. te Chaam 15 Nov.
1813, was de zoon van een architect-aannemer. Hij ging jong in militairen dienst,
maar toen hij kadetbombardier te Vlissingen was, kwam het denkbeeld bij hem op
om predikant te worden. Hij werd 16 Sept. 1768 als student te Groningen
ingeschreven en werd in 1773 proponent en in hetzelfde jaar predikant te St. Anna
ter Muiden. In 1776 werd hij beroepen naar het fort Liefkenshoek, dat tot 1785
nederlandsch geweest is, en in 1782 naar Oudenbosch.
Hij was een zeer ijverig Patriot en deze richting was in Noord-Brabant zeer populair
wegens de verdrukking, die de roomsch-katholieke bevolking lang te lijden gehad
had. Ook in den omtrek werd hij als een goed spreker bekend en hiervan was het
gevolg, dat hij bij een aanvullingsverkiezing voor de Nationale vergadering op 20
Apr. 1796 in het kiesdistrict Middelharnis tot eersten plaatsvervanger van het gekozen
lid gekozen werd. Daar de gekozene de benoeming niet aannam, trad Janssen als
lid op. Hij vestigde zich in den Haag.
Hij behoorde tot de volgelingen van Vreede en was evenals van de Kasteele
radicaal op politiek en rechtgeloovig op kerkelijk gebied.
Hij stemde 29 Nov. 1796 tegen het in overweging nemen der door de commissie
van 21 ontworpen constitutie, 2 Dec. d.a.v. voor de een- en ondeelbaarheid der
republiek, 20 Jan. 1797 voor de amalgameering der provinciale schulden.
Hij diende het ontwerp eener verdeeling van de Bataafsche republiek in 11
departementen aan de vergadering in. Hierin was te veel getracht, allen
departementen een gelijk getal inwoners te geven en daardoor had het dezelfde
fouten als de verdeeling van van Swinden (dl. IV, kol. 1289), die van 1799 tot 1802
gegolden heeft en waarbij Amsterdam alleen met een zeer kleinen kring een
departement uitmaakte en het westelijk deel van Brabant gevoegd werd bij Zeeland.
Na langdurige discussies werd het plan 6 Mei 1797 verworpen.
Op 2 Aug. 1797 werd Janssen in het district den Haag 3 tot lid en in Middelharnis
tot eersten plaatsvervanger gekozen, terwijl de voor het laatstgenoemde district
gekozene voor een ander district optrad. Loting wees uit, dat Janssen als lid van
den Haag 3 zitting zou nemen.
Hij behoorde tot de 43 leden, die in Dec. 1797 protesteerden tegen de, nog niet
door de tweede commissie van 21 ingeleverde, ontwerp-constitutie, en tot de 54
leden, die op 19 Jan. d.a.v. ‘points constitutionnels’ aan den franschen gezant
Delacroix inleverden en werd dan ook 22 Jan. in de Constitueerende vergadering
opgenomen. Op 4 Mei 1798 werd hij in de Eerste (= onze Tweede) Kamer ingedeeld.
Hij beschouwde zich niet meer, zooals verscheidenen zijner ambtgenooten, als
bedienaar van den godsdienst; dezen waren ingevolge de nieuwe constitutie
onbevoegd zitting in een der vertegenwoordigende lichamen te hebben. Zeker was
dit een bewijs, dat het politieke leven hem goed beviel. Maar de teleurstelling kwam
spoedig, want als aanhanger van Vreede werd hij na den staatsgreep van 12 Juni
1798 niet waardig gekeurd, lid van het intermediair vertegenwoordigend lichaam te
zijn, en daarmede eindigde zijn politieke loopbaan.
Hij verhuisde in 1802 naar Ginneken en werd in Juni 1803 weder predikant en
wel te Baarle-Nassau. In 1810 nam hij zijn emeritaat en verhuisde hij naar Chaam.
Hij huwde 27 Dec. 1773 J o h a n n a G e e n e ,
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geb. in 1739, overl. Dec. 1826, bij wie hij een zoon, die volgt, en 2 dochters had.
Ramaer

[Janssen, Jacobus Didericus]
JANSSEN (Jacobus Didericus), geb. te St. Anna ter Muiden (thans gemeente Sluis)
21 Apr. 1775, overl. te 's Gravenhage 14 Jan. 1848, was de zoon van J. Janssen,
die voorgaat, en J. G e e n e . Hij werd als student te Leiden ingeschreven 17 Sept.
1791 en werd in 1796 proponent der nederduitschhervormde gemeente. Hij heeft,
terwijl zijn vader lid der Nationale vergadering was, sedert 5 Juli 1796 diens ambt
als predikant te Oudenbosch waargenomen, het laatst preekte hij op 4 Dec. d.a.v.
te 's Gravenhage, maar later is hij nimmer in het openbaar als predikant opgetreden.
Hij was zijn vader behulpzaam bij zijn ontwerp tot verdeeling van de Bataafsche
republiek in departementen.
Na den staatsgreep van 27 Jan. 1798 werd hij tijdelijk ambtenaar en 1 Maart d.a.v.
eerste commies bij de secretarie van het uitvoerend bewind. Ingevolge den
staatsgreep van 12 Juni 1798 geraakte, hij buiten betrekking, maar 1 Apr. 1799
werd hij geplaatst bij het agentschap (= ministerie) van nationale opvoeding, eerst
voorloopig, 2 Juli 1800 definitief, met den titel commies. Na den staatsgreep van 19
Sept. 1801 diende hij als zoodanig onder een commissie van 3 leden. Eenige malen,
somtijds 2 achtereenvolgende maanden, nam hij den dienst van secretaris van die
commissie waar.
Op 29 April 1805 werd de nationale opvoeding, waartoe ook de eeredienst
behoorde, vereenigd met het ministerie van binnenlandsche zaken. Op 16 Maart
1806 werd hij benoemd tot rapporteur voor kerkelijke zaken. In dezen tijd waren
deze zaken zijn hoofdbezigheid. Bij den berooiden toestand der schatkist was het
steeds zeer moeilijk, te zorgen, dat de aan de hervormde predikanten gewaarborgde
bezoldigingen steeds werden uitbetaald; dit was een zijner voornaamste zorgen,
en hij heeft zich daardoor de dankbaarheid van velen verworven.
Op 25 Juni 1806, kort na de aanvaarding der regeering door koning Lodewijk,
werd wel gedeereteerd, dat Eeredienst en Justitie van Binnenlandsche Zaken
gescheiden en tot één departement vereenigd zouden zijn, maar op 4 en 5 Juli
d.a.v. werd bepaald, dat Eeredienst bij Binnenlandsche Zaken zou blijven. Waar bij
den roomsch-katholieken Koning vooral door den staatsraad Cuypers (dl. V II, kol.
350) en den roomsch-katholieken secretaris-generaal van Justitie Verhoysen (de
minister van Hooff was een Voltairiaan) veel moeite werd gedaan om de vele
protestantsche kerken in Noord-Brabant, waar het zielental der Protestanten dikwijls
zeer gering was, aan de Roomschen te geven, heeft Janssen steeds in
tegengestelden zin gewerkt. Dat hij daarin met succes werkzaam was, is bij een
om zoo te zeggen onbeperkt koningschap hoofdzakelijk daarvan het gevolg geweest,
dat Lodewijk meende, dat de Roomsch-Katholieken naar een vereeniging met
Frankrijk streefden. Toch zijn er in dezen tijd verscheidene Protestantsche gemeenten
in Noord-Brabant opgeheven.
Met de rijksbureaux verhuisde hij in het laaist van 1807 naar Utrecht, in April 1808
naar Amsterdam, waar hij tot 1814 gewoond heeft.
Door de benoeming van Mr. A. Brocx tot zijn ambtgenoot op 26 Febr. 1808, die
een deel van zijn administratief werk overnam, kon hij zich meer aan zijn eigenlijke
taak wijden.
Op 13 Mei 1808 werd een afzonderlijk departement van Eeredienst opgericht met
Mollerus (dl. IV, kol. 1003) aan het hoofd. Op 15 Juli d.a.v. werd een zeer gematigd
Roomsch-Katholiek. G. Vogelvan-
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ger, tot secretaris-generaal en Janssen tot hoofd eener divisie aan dit departement
benoemd. Onder zijn invloed kwam het decreet van 2 Aug. 1808 tot stand, waarbij
bepaald werd, dat de kerkelijke bezoldigingen niet meer uit de daarvoor vroeger
aangewezen fondsen, maar uit 's rijks schatkist betaald zouden worden.
Na de inlijving bij Frankrijk bleef zijn werkkring voorloopig dezelfde, maar hij
veranderde geheel na aankomst op 26 Dec. 1810 te Amsterdam van baron
d'Alphonse, intendant voor de Binnenlandsche Zaken van het voormalige Holland,
waaronder te verstaan was hetgeen Lodewijk na het verdrag van Fontainebleau
van Maart 1810 behouden had. Hij had nu te adviseeren over al datgene, waartoe
kennis van ons land vereischt werd. Hij maakte ten behoeve hiervan sedert 10 Juni
1811 vele, somtijds langdurige reizen door deze landen in den aanvang door
d'Alphonse vergezeld. Het resultaat zijner werkzaamheid was een uitstekend verslag,
waaruit nog heden veel te leeren valt. De belangen van den eeredienst waren
intusschen in Holland geheel verwaarloosd, maar op 2 Febr. 1812 werd d'Alphonse
keizerlijk commissaris tot de organisatie der eerediensten. Dat er van dezen tijd tot
Nov. 1813 weinig op dit gebied veranderd werd, was een gevolg van den invloed
van Janssen op zijn chef.
Na de bevrijding werd Janssen 8 Maart 1814 door den Souvereinen Vorst
aangesteld tot commissaris van de kerkelijke zaken, onder den commissaris-generaal
van Binnenlandsche Zaken. Op 16 Nov. 1815 werd een afzonderlijk departement
van hervormde en andere eerediensten, behalve de roomsch-katholieke, opgericht
en ging Janssen daarbij over met den titel van secretaris en adviseur. Van toen af
tot zijn overlijden is zijn streven steeds geweest om behoorlijke organisatiën van de
verschillende kerkgenootschappen tot stand te brengen; o.a. herstelde hij de in en
na 1795 te niet gegane kerkelijke synoden.
Hoewel een warm Protestant, was Janssen zeer verdraagzaam, maar het was
toch met zijn medewerking, dat de beweging der christelijk afgescheidenen, die
sedert 1835 steeds meer veld won, van regeeringswege tegengegaan werd.
Janssen was de rechterhand der achtereenvolgende ministers van hervormden
eeredienst c.a. Op 18 Oct. 1842 werd hem de titel secretaris-generaal toegekend.
Ter gelegenheid van zijn halve-eeuwfeest als rijksambtenaar, dat 27 Jan. 1848
zou gevierd worden, hadden zijn vereerders hem een geschenk willen aanbieden,
maar zij werden daarin door zijn dood verhinderd.
Hij was ongehuwd.
Hij schreef: Het algemeen kerkelijk regt der protestanten in betrekking tot het
staatsregt, en deszelfs toepassing op de Nederlandsche protestantsche kerk,
opgenomen in de Bijdragen tot regtsgeleerdheid en wetgeving, 2e deel (1827), blz.
228, anoniem. Dit is bovendien gedrukt achter C.W. P a p e , Het leven en werken
van J.D. Janssen ('s Hert. 1855) en vertaald in de Allgemeine Kirchenzeitung.
Ramaer

[Janssen, Peter Wilhelm]
JANSSEN (Peter Wilhelm), geb. op het eiland Wangeroog (onder het toenmalige
groothertogdom Oldenburg) 8 Juli 1821, overl. te Amsterdam 4 Nov. 1903, was de
oudste zoon van C a r l A n t o n J a n s s e n en E l i s a b e t h A n d r e a e . Hij kwam
vrij jong op een school te Oldenburg en vertrok in 1836 naar Bremen, waar hij op
een handelskantoor, o.a. in tabak, diende. Hij verhuisde in 1843 naar Amsterdam,
waar hij in dienst trad bij de firma Lavino. In 1848 begon hij eigen
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zaken. In 1850 associeerde hij zich met den graanhandelaar Barnstorff. In 1863
gingen zij uit elkander, Janssen bleef nog graanhandelaar, maar toen hij in 1867 in
aanraking kwam met J. Nienhuys, handelaar in tabak, die hem op Deli in
Oost-Sumatra gekweekte bladeren tabak van bijzondere grootte liet zien, begreep
hij, dat daarin zaken te doen waren.
P. van den Arend had reeds in 1865 een gunstigen tabaksoogst op Deli verkregen,
maar had aan Nienhuys geweigerd ƒ 30000, die deze voor het inrichten eener
plantage op Deli noodig had, te verstrekken. Deze som werd in 1867 door Janssen,
die reeds een gezeten koopman was, in de zaken van Nienhuys gestoken, G.
Clemen gaf ook een som, en de eerste oogst bracht in 1868 ƒ 37000 netto winst op.
In 1869 werd door Nienhuys en Janssen de Deli-maatschappij opgericht; Clemen
was in dat jaar overleden. Janssen werd directeur. Hij is dit gebleven tot 1898, toen
hij wegens zijn leeftijd ontslag nam.
In dezen tijd heeft hij door noeste vlijt de maatschappij op de hoogte gebracht,
die zij in de zakenwereld in Nederland inneemt. Hij werd na zijn ontslag haar
commissaris en bleef dit tot zijn dood.
Zijn verdiensten waren niet alleen voor de tabak, maar ook voor andere takken
van den handel op Nederlandsch Oost-Indië groot. Zoo heeft hij in 1884, toen de
Nederlandsch-indische handelsbank in moeilijkheid verkeerde, met 5 amsterdamsche
kooplieden een steunfonds gevormd, waardoor niet alleen die bank, maar ook vele
andere instellingen door de slechte jaren heengekomen zijn.
Het meest beroemd is Janssen geworden door de vele instellingen van
weldadigheid, aan welke hij steun verleende. Hij werd dagelijks met aanvragen om
hulp bestormd, maar wist daaraan steeds weerstand te bieden. Alleen als hij de
zekerheid had, een werkelijk nuttige zaak vooruit te helpen, gaf hij steun, maar dan
ook vorstelijk, zoodat men geholpen was. Eens sprak een vriend hem terloops over
de Prins-Hendrikstichting te Egmond aan Zee, hij antwoordde daarop niet, vroeg
geen nadere inlichtingen, maar ging er eenige maanden later heen, liet zich alles
door den directeur uitleggen en een week later ontving de stichting een belangrijk
bedrag met de mededeeling, dat hij zoo noodig genegen was, nog meer bij te dragen.
De belangrijkste inrichtingen, aan welke Janssen steun verleende, zijn:
De friesche stichting. Hij kocht tot bestrijding der armoede in Friesland uitgebreide
gronden, waarop hij gezinnen bracht, die hier in de gelegenheid waren, langzaam
welgesteld te worden.
Ons Huis in de Rozenstraat te Amsterdam, waar getracht wordt, den arbeidenden
stand te ontwikkelen. Men heeft er meisjesclubs, waar voordrachten gehouden
worden, jongensclubs, waar houtsnijwerk geleerd wordt, waar les in de samenstelling
van het menschelijk lichaam geleerd wordt, jongens-instuif, waar voordrachten met
lichtbeelden voor 100 en meer jongens gehouden worden, volks-hooger-onderwijs,
waar tot meer dan 300 personen tot het publiek behooren, cursussen in natuurkunde,
waaraan een dergelijk getal deelneemt, een leeszaal, waar ook boeken uitgeleend
worden, zangkoren, schoolclub, debatteerclub, gymnastiek-, scherm- en reisclubs,
tooneelvoorstellingen, concerten, tentoonstellingen, taallessen enz.
De Maatschappij van Weldadigheid, die haar uitgebreide inrichtingen te
Frederiksoord heeft. Hij stelde in 1893 een kapitaal beschikbaar voor
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een gebouw aldaar, Rustoord genaamd, ten behoeve van oude oppassende boeren,
die lichamelijk niet meer in staat zijn, hun bedrijf uit te oefenen. Ook gaf hij een som
voor werkverschaffing in den winter en werd aldaar op zijn kosten in 1898 een
zuivelfabriek opgericht.
De Folmina-stichting, naar zijn echtgenoote genoemd, waarvan het doel is
uitzending van amsterdamsche kinderen naar Egmond aan Zee. Daarvoor is van
de Prins Hendrikstichting een huis aldaar overgenomen.
De Voorpost, een coöperatieve naaistersvereeniging, in 1895 opgericht met het
doel om deze vrouwen, die dikwijls slachtoffer van het ‘sweating system’ zijn, te
helpen.
De Vlijt te Wijk bij Heusden, een school, in 1899 opgericht om aan jongelieden in
het Land van Heusden en Altena het mandenmakersvak le leeren. Daarvoor is in
den Biesbosch 5 H.A. griend- en biesland aangekocht.
De Vereeniging tot opvoeding van verlaten of verwaarloosde kinderen in het
huisgezin; de vormschool voor onderwijzeressen op bewaarscholen, opgericht in
1888; de kinderkliniek; het Brands-Rus-hofje, waarvan hij van 1881 tot 1895 regent
was; de Prins-Hendrikstichting voor oude zeelieden, boven genoemd, te Egmond
aan Zee; de vereeniging Liefdadigheid naar vermogen en vele andere heeft hij met
giften gesteund.
Ook voor zijn geboorteland, vooral voor Duitschers in Nederland, was hij mild. Hij
steunde o.a. de Kaiser Wilhelm-Schule, den Deutschen Hilfsverein, den Deutschen
Schulverein te Rotterdam en de Nederlandsch-Duitsche stichting voor ouden van
dagen. Maar hij zeide: ik ben in Nederland groot geworden en daarom moeten mijn
weldaden in de eerste plaats aan Nederland ten goede komen.
Bij zeer velen is zijn nagedachtenis nog in gezegend aandenken.
Hij huwde 24 Apr. 1856 F o l m i n a M a r g a r e t h a P e t e r s , geb. 15 Sept.
1836, overl. 29 Mrt. 1919, bij wie hij 2 zonen en 5 dochters had. Een der zonen was
Dr. C h r i s t i a n W i l h e l m J a n s s e n , die een ijverige steun bij zijn weldadig
werk was.
Ramaer

[Janssens, Michaël (1)]
JANSSENS (Michaël) (1), geb. 1746 te Weert (L.), zoon van W a l t h e r u s en
M a r i a L i n s s e n , studeerde te Leuven en werd daar primus in 1766, wat destijds
een groote eer was. Hij werd dan ook door den Magistraat en het volk in Weert (L.)
luisterrijk ingehaald. Hij werd advocaat met groote praktijk in het land van Weert en
huwde C a t h a r i n a v a n N i e u w e n h o v e n L a u r e n s d o c h t e r geb. 1733.
Hun zoon M i c h a ë l (2) werd schepen van Weert en huwde J o h a n n a
F l o r e n t i a baronesse d e B r y a s , dochter van den weerter schepen C l a u d i u s
E m m a n u e l baron d e B r y a s .
Wapen Janssens: in zilver 3 keelen hartjes, 2-1; wapen de Bryas (stamt uit Artois)
in goud een dwarsbalk van sabel vergezeld van drie zwarte zeeraven.
Bij het groote kasteel Baexem (L.) ligt nog een kleiner kasteeltje Bryas genaamd,
dat volgens de overlevering naar de familie genoemd is.
van Beurden

[Janssonius, Johannes of Janzonius]
JANSSONIUS (Johannes) of J a n z o n i u s , zoon van E g b e r t J a n s s o n i u s
en M a g d a l e n a v a n H a k e n d o e v e r , geb. te Ouwerkerk a.d. IJsel 21 Maart
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1658, gest. aldaar 18 Dec. 1745. Hij werd in 1675 te Leiden als student in de
godgeleerdheid ingeschreven, waar hij in 1681 proponent werd. In 1682 werd hij
als predikant beroepen te Willige-Langerak en nog in
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hetzelfde jaar te Moordrecht. Daar heeft hij meer dan een halve eeuw gestaan; 30
Juli 1737 predikte hij daar afscheid: zijn emeritaat bracht hij in zijn geboortedorp
door. Hij heeft eenige preeken en andere theologische geschriften uitgegeven: De
o

geloofsbelijdenisse van onze hervormde lere (Rotterdam 1717, 8 ); De vriend zonder
o
bruiloftskleed of predikatie over Matth. XXII, 21 (Rotterdam 1717, 8 ); Heilige
uitspanningen om den geest te verlustigen (Rotterdam, Amsterdam, 1720, 1725,
o
o
1731, 3 dln. 4 ); Ebenhaëser of gedenksteen der hulpe (Gouda 1732, 4 ); Het leven
o
van Jezus Christus, alleen uit het Evangelium van Matthaeus (Gouda 1735, 8 );
Fasciculus Myrrhae of Bondelke van welriekende myrrhe om den geest te verlustigen
o
(Amsterdam 1739, 4 ); Halcyonia of beschryvinge van het Nieuwe Jerusalem als
ook leermeester der verborgenheden, zijnde een twaalftal vermaarde en duystere
o
plaatsen, die in helder daglicht gesteld werden (Rotterdam 1740, 4 ). Op historisch
gebied gaf hij uit: Korte beschrijving van de Ambachtsheerlijkheid Moordrecht (Gouda
o
1729, 4 ), dat voor dit onderwerp waarde heeft. Hij huwde 30 Sept. 1687 met
I s a b e l l a v a n d e r K e e s s e l , dochter van D i o n y s i u s v a n d e r K e e s s e l
en J o h a n n a C r o c i u s , die hem 22 Sept. 1721 ontviel.
Zie behalve de gewone biogr. woordenboeken: N. Gel. Europa VI; N i j h o f f ,
Bibliographie van Ned. plaatsbeschrijvingen, in voce; d e B i e e n L o o s j e s ,
Biogr. Woordenb. v. Protest. Godgel. in Nederl. IV, 524.
Brugmans

[Jansz, Jan]
JANSZ (Jan), ofwel F r a n c k e n , geb. te Delft. Hij was eertijds wijnkooper in deze
stad geweest en moest wegens deelneming aan de troebelen bij de komst van Alva
het land verlaten. Hij vluchtte naar Emden, kwam op de vloot der Watergeuzen en
werd luitenant van kapitein Wouter Fransz. Omstreeks Allerheiligen 1570 trok hij
met eenige andere Geuzen naar het land van Kleef. Daar vertelde hij zijn makkers,
een bestelling te hebben van den commissaris van den Prins van Oranje. Men moest
o.a. iemand in Middelburg gaan berooven. Dit plan gelukte naar wensch; over
Arnemuiden keerden de Geuzen terug, waar Jan Jansz. voor drie guldens een schip
huurde; eerst zeilde men naar Dordrecht en toen naar Delft, waar de Geuzen uit
elkaar gingen.
Nu vatte hij het plan op, om met zeven andere Watergeuzen een geldzending
van Alva te onderscheppen, die van Antwerpen was afgezonden. Maar op het laatste
oogenblik trok de schipper van de gehuurde schuit zich terug en van den aanslag
kwam niets.
In Mei 1571 was hij weer in het land van Kleef, en beraamde een aanslag op
Rotterdam en Delfshaven, om die steden met behulp van die van binnen te verrassen
en te plunderen. Ongeveer 100 man en een schip, ruim voorzien van lange roeren
en kanonnen, had hij al bij elkaar, toen de hertog van Kleef alles plotseling in beslag
nam. Hij werd met acht makkers in de gevangenis van Neuss opgesloten en daar
scherp verhoord. Op 1 Juli 1571 schreven de burgemeesters van Neuss over zijn
bekentenis aan de Raden des Konings in Gelderland.
Zie: Gemeente Archief van Amsterdam, Confessiënboek, 1567-1572, fol. 273vo.
volg.; Rijksarchief in Gelderland, Brieven van Uitheemschen, jaar 1571, nummer
3414, brief met bijlagen van 1 Juli 1571.
Vogels
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[Jansz., Pauwels]
JANSZ. (Pauwels), geb. te Haarlem omstr. 1537, terechtgesteld waarschijnlijk in
October 1569.
Waarschijnlijk kwam hij in den zomer 1569 in
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Engeland op de vloot der Watergeuzen, die door admiraal Dolhain werd uitgerust.
Hij nam dienst bij kapitein Meinert Fries, die het bevel over een jacht voerde, en
met de Geuzenvloot kwam hij naar de hollandsche kust. Tusschen Koog en Eierland
kwam men voor anker liggen. Op 16 Sept. 1569, 's morgens om vier uur, verliet dit
jacht de vloot en hij ging met eenige makkers voor eigen rekening op vrijbuit naar
de kust van Noorwegen. Begin October 1569 wilden deze Watergeuzen zich weer
met de vloot vereenigen, maar een sterke Oostenwind verhinderde hun dat. Hun
jacht werd door de Spanjaarden op de Eems veroverd, en hij raakte met twee
makkers in gevangenschap. Waarschijnlijk is hij in October 1569 gevonnist.
Zie: v a n V l o t e n , Nederl. Volksopstand (1858) I, 288-289.
Vogels

[Jansz., Ryverdt]
JANSZ. (Ryverdt), geb. te Nieuwezijl, terechtgesteld te Leeuwarden einde Jan.
1572.
Het is niet bekend wanneer hij zich bij de Watergeuzen heeft aangesloten, in Dec.
1571 viel hij in Groningerland den Spanjaarden in handen, die hem naar Groningen
brachten. Van daar werd hij door den korporaal Frans Moor en zes andere waalsche
soldaten naar het blokhuis te Leeuwarden overgebracht, waar hij 35 dagen gevangen
zat. Hij werd hier zwaar gepijnigd en op 26 Jan. 1572 veroordeeld door het Hof van
Friesland om onthoofd te worden.
Zie: Rijksarchief te Leeuwarden, Rekening van Boudewijn van Loo, 1 Oct. 1571-30
Sept. 1572, fol. 47, 47vo., 48, 48vo. en aldaar, Crimineel Sententieboek van den
Hove van Friesland, 1557-1580, fol. 185.
Vogels

[Janszoon, Pieter]
JANSZOON (Pieter), geb. te Westensteede in Oldenburg, terechtgesteld bij Katwijk
begin Augustus 1571.
Hoewel Duitscher van geboorte, woonde hij al een jaar of zes in de Nederlanden,
het laatst op Texel. Toen einde Maart 1571 een aantal schepen der Watergeuzen
voor het Vlie verschenen, Texel plunderden en brandschatten, voegde hij zich bij
de Watergeuzen en nam als bootsgezel dienst op het schip van kapitein Wybe
Sjoerds. Dit schip bleef bij de Wadden kruisen; toen men begin Juni 1571 weer bij
Texel kwam, ging Pieter Jansz. met een paar andere Watergeuzen aan land, en
ondanks het verzoek van zijn vrouw ging hij weer aan boord terug. Toen de Geuzen
kort daarna voor Vlieland aankwamen, kreeg hij van kapitein Wybo Sjoerds zeven
daalders, als aandeel in de buitgelden, ‘omme daer van te teeren’. Op 23 Juni 1571
werd hij tegelijk met vele andere Watergeuzen op de Eems voor Emden door de
Spanjaarden gevangen genomen. Van 18 tot 31 Juli 1571 zat hij op de
Gevangenpoort in den Haag gevangen, werd dien dag gevonnist met
verbeurdverklaring zijner goederen, en begin Augustus 1571 met een paar andere
Watergeuzen op een hoog duin bij Katwijk gehangen. Op 16 Aug. 1571 betaalde
het Hof van Holland de onkosten; de scherprechter ontving o.a. 4 pond en vier
schellingen.
Zie: Algemeen Rijksarchief, Holl. Div. Rekg. 2723, fol. 90, 199, 366, 368vo, 369,
373vo.
Vogels
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[Jeannin]
JEANNIN, geb. in Frankrijk, gesneuveld in 1572. Hij stamde uit een familie van
Hugenoten en kwam in Mei 1568 met 150 man in het leger van graaf Lodewijk van
Nassau, die een inval in Groningerland wilde doen. In een memorie van den graaf
van Hoogstraten van Juni 1568 wordt hij genoemd ‘Jenny’.
In najaar 1568 neemt hij deel aan den veldtocht
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van den Prins van Oranje in Brabant. Hij wordt 20 Oct. 1568 bij St. Truiden gewond
en door graaf Willem van den Bergh in een brief aan zijn vrouw als gesneuveld
opgegeven.
Begin 1570 is hij in Dillenburg bij graaf Jan van Nassau; in een brief van 19 Jan.
1570 noemt Oranje hem een man van eer, maar de soldaten die hij wilde
meebrengen zijn niet veel waard.
Later kwam Jeannin op de vloot der Watergeuzen en werd daar kapitein van een
schip. Begin Oct. 1571 ligt hij met een paar andere kapiteins in het Nordeney Diep,
bij de Ooster Eems, en zeven schepen uit Hamburg, die naar Emden zeilden, vielen
den Watergeuzen in handen. Met hun buit kwamen zij 8 Oct. 1571 bij Juist voor
anker, om die te verkoopen. De graven van Oostfriesland eischten dat ze hun gebied
zouden verlaten, wat de Watergeuzen na eenig tegenstreven ook deden.
Spoedig schijnt Jeannin de vloot weer verlaten te hebben. In Maart 1572 zien wij
hem in verbinding staan met Tseraerts, die in la Rochelle soldaten aanwierf. In April
1572 is Jeannin met zijn soldaten in Vlissingen, gaat op verzoek met 40 man naar
Veere; op 3 Mei 1572 wordt hij daar door de burgerij goed ontvangen en in de kerk
gehuisvest. Kort daarna neemt de spaanschgezinde baljuw hem gevangen, maar
hij wordt door de Watergeuzen weldra bevrijd. In 1572 sneuvelde hij tegen de
Spanjaarden.
Zie: S c h r a v e s a n d e , Tweede Eeuwgedachtenis der Middelburgsche Vrijheid,
195, 196: G r o e n v a n P r i n s t e r e r , Archives III, 227, 228, 231, 244, 248, 348;
H a a g , La France Protestante IV (1884), 771; T a d e m a , Graaf Willem van den
Bergh, 77; F r a n z , Ostfriesland und die Niederlande, 224; Defensionales, in Archief
van Emden, 116; H a g e d o r n , Ostfrieslands Handel und Schiffahrt, 311; Archief
van Emden, Vrijbuitersschade Protokol, 20 Febr. 1572.
Vogels

[Jegers, Thomas]
JEGERS (Thomas), geb. te Antwerpen 1624, trad in het klooster der Brigittijnen te
Coudewater N.Br., waar hij 1644 zijn kloostergeloften aflegde. 4 Maart 1651 werd
hij met nog 5 andere paters priester gewijd te Antwerpen.
Het volgende jaar 1652 was hij onder de acht paters van Coudewater, die het
nieuwe klooster te Hoboken begonnen. Voor de stichting hiervan had hij bijzonder
geijverd en zelf werkte hij mee aan den opbouw. Hij werd naar Coudewater
teruggezonden, waar hij als vicaris van het klooster sinds 1676 (de zusters verbleven
er tot 1713), en als pastoor van Rosmalen sinds 1694 werkzaam was, en tevens
de vervolgde Katholieken der omstreken steunde en hielp.
Hij overleed 82 jaar oud te Coudewater, 25 Aug. 1706. Zijn zuster, abdis aldaar,
E l i s a b e t h J e g e r s , was 13 Maart 1705 overleden.
S c h u t j e s , Gesch. bisdom den Bosch zegt, dat Th. Jegers eerst pater was in
Mariënboom bij Kleef.
Zie: P.D. K u y l , Hoboken en zijn wonderdadig kruisbeeld (Antw. 1866), 224;
S c h u t j e s , IV, 588.
Fruytier

[Jeveren, Allert van]
JEVEREN (Allert v a n ), terechtgesteld te Leeuwarden in Mei 1571.
Zijn naam komt ook wel voor als A l b e r t v a n J o v e r e n . Hij had zich bij de
Watergeuzen aangesloten en viel bij een landgang in Friesland den Spanjaarden
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in handen. Hij werd naar het blokhuis te Leeuwarden gebracht, waar hij dertien
dagen gevangen bleef. Op 5 Mei 1571 werd hij door het Hof van Friesland
veroordeeld ‘mitten
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zwaerde geexecuteert te worden, ende thoeft op een staeck gestelt te worden.’
Zie: Rijksarchief te Leeuwarden, Crimineel Sententieboek van den Hove van
Friesland, 1557-1580, fol. 167vo., en aldaar, Rekening van Boudewijn van Loo, 1
Oct. 1570-30 Sept. 1571, fol. 51vo.
Vogels

[Jitta, Simon Willem Josephus]
JITTA (Simon Willem J o s e p h u s ), geb. te Amsterdam 27 Sept. 1818, overl. aldaar
10 Febr. 1897, was de zoon van W. J o s e p h u s J i t t a en E. C o h e n . Koopman
van beroep, stelde hij steeds belang in het openbare leven. Hij was voorzitter van
de permanente commissie tot behartiging der belangen van de Israëlieten in
Nederland. In 1853 werd door hem met Dr. E.C. Büchner en anderen de vereeniging
Salerno opgericht, een der eerste, die zich de verbetering der volkshuisvesting ten
doel stelden. Vele jaren was hij haar voorzitter.
Op 23 Nov. 1863 werd de Amsterdamsche Kanaalmaatschappij opgericht, met
het doel, Amsterdam door een kanaal met de Noordzee in verbinding te brengen.
In 1865 werd Jitta tot lid van het bestuur, kort daarna werd hij tot voorzitter gekozen.
Moeilijkheden van verschillenden aard deden zich reeds dadelijk bij de
voorbereiding der werken voor. Het benoodigde kapitaal kon niet bijeengebracht
worden, zelfs mislukte de eerste openbare inschrijving en de gemeente Amsterdam
weigerde aanvankelijk allen steun. Ten slotte kon toch, zij het met beperkt kapitaal,
begonnen worden. Veel steun werd ondervonden door den ijver en de werkkracht
van den ingenieur der maatschappij J. Dirks (dl. V, kol. 134).
Op 16 Juli 1867 werd Jitta gekozen tot lid van den raad van Amsterdam. Juist
dien tijd was de toestand der maatschappij het slechtst. Aan het eind van genoemd
jaar werd het werk gestaakt. Toch gaf Jitta den moed niet op en na eenigen tijd
keerde het vertrouwen terug, zoowel te Amsterdam als te 's Gravenhage. Jitta vond
gelegenheid om de maatschappij op breede basis te vestigen, hoewel korten tijd
later door Mr. M.J. Pijnappel (dl. V, kol. 543) op intrekking van de concessie werd
aangedrongen.
Op 29 Apr. 1870 werd de eerste steen van de sluizen te Schellingwoude gelegd.
In 1872 werd door de meerderheid van burgemeester en wethouders van
Amsterdam een voorstel gedaan om de regeering te verzoeken, de zaken van de
kanaalmaatschappij over te nemen. Hoewel dit voorstel verworpen werd, was de
oppositie niet tot stilstand gebracht. In de beide volgende jaren bereikte de strijd
met de gemeente zijn hoogtepunt. Dr. M.G. d e B o e r , De haven van Amsterdam
en hare verbinding met de Noordzee, bespreekt dit tijdperk en schrijft: ‘Alleen aan
den krachtigen steun van de regeering, aan het feit dat op de werkzaamheden der
maatschappij geen billijke aanmerking kon worden gemaakt en dat het goed recht
van deze laatste op zoo schitterende wijze door den heer Jitta werd verdedigd, was
het toe te schrijven, dat deze moeilijkbeden werden overwonnen’.
In dezen tijd werden allerlei nieuwe bezwaren geopperd, Amsterdam zou door
de afsluiting van het IJ van de Zuiderzee aan allerlei besmettelijke ziekten
blootgesteld worden, de grachten zouden door het lage peil van het kanaal
droogloopen, enz. In een der raadsvergaderingen werd gezegd, dat de
Kanaalmaatschappij wel een pleitbezorger in den gemeenteraad had, maar dat de
gemeente geen verdediger in het bestuur der maatschappij had. Hierop antwoordde
Jitta, dat zijn mandaat
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als lid van den raad spoedig afliep en de kiezers dan uitspraak zouden kunnen doen.
Inderdaad werd voor de verkiezingen van 15 Juli 1873 een actie tegen hem op
touw gezet. De liberale kiesvereeniging Burgerplicht en het liberale Handelsblad,
de liberaal-conservatieve kiesvereeniging Grondwet en de conservatieve Amsterdam
stelden Jitta niet weder kandidaat. Daarentegen werd zijn kandidatuur gesteund
door de roomsch-katholieke kiesvereeniging Recht voor allen en door de
conservatieve Amsterdamsche Courant. Het gevolg was, dat hij reeds bij de eerste
stemming met vrij groote meerderheld herkozen werd.
Allengs werd de stemming in den gemeenteraad gunstiger voor de maatschappij.
Zelfs Mr. A.S. van Nierop (dl. VI, kol. 1061), vroeger een der felste tegenstanders,
trad ten slotte als pleitbezorger van de maatschappij op. In lateren tijd had zij nog
veel oppositie van den wethouder J. Coninck Westenberg.
Op 1 Nov. 1876 werd het kanaal geopend in tegenwoordigheid van koning Willem
III. De feestrede werd door Jitta uitgesproken. Hij wees daarbij op den harden strijd,
zoowel op politiek als op technisch gebied, die gevoerd moest worden, en op de
moeilijkheden en tegenspoeden op technisch gebied, die alle glansrijk waren
overwonnen.
Zonder twijfel is het voor een groot deel aan het doorzettingsvermogen van Jitta
te danken, dat de doorgraving van Holland op zijn smalst tot een goed eind gebracht
is en dat Amsterdam een goede, zij het ook niet een open verbinding met de
Noordzee verkregen heeft.
Een zaak, die zijn groote belangstelling had en die hij op de grondige wijze, die
hij gewoon was, bestudeerde, was de faecaliën-afvoer van Amsterdam. Hij verzette
zich tegen het stelsel van C.T. Liernur (zie hierover uitvoerig dl. VI, kol. 950).
Desniettemin werd het stelsel ingevolge raadsbesluit van 31 Dec. 1879 in een groot
gedeelte van Amsterdam ingevoerd. Maar de ervaring heeft hem gelijk gegeven en
bij besluit van 30 Jan. 1902 werd het bovengenoemde ingetrokken. Het stelsel
Sanchez-Ketjen, waarbij als hoofdproduct uit de faecaliën zwavelzure ammonia
verkregen werd, werd door Jitta voorgestaan, maar de invoering in Amsterdam heeft
hij niet kunnen bewerken.
Hij bleef totdat de werken in 1882 gereed waren als voorzitter der
Kanaalmaatschappij in functie. In dat jaar werden haar bezittingen aan den Staat
overgedragen en werd zij ontbonden.
In 1892, ter gelegenheid van zijn 25-jarig jubileum als lid van den raad van
Amsterdam, werd hem door den burgemeester en de raadsleden een eerebeker
aangeboden.
In 1895 nam hij om gezondheidsredenen als lid van den raad ontslag en hiermede
eindigden zijn bemoeiingen met de publieke zaak.
Jitta was een uitstekend kunstkenner, hij verzamelde een collectie
kunstvoorwerpen uit oude tijden, die een goeden naam genoot. Als onder-voorzitter
der vereeniging voor hedendaagsche kunst heeft hij bovendien veel bijgedragen
om de schilderkunst van zijn tijd tot bloei te brengen.
Hij huwde 10 Aug. 1840 N a n e t t e D r e s d e n , die hem overleefde. Het huwelijk
was kinderloos.
Ramaer

[Joannes]
JOANNES, wijbisschop van Luik, genaamd d e B e r s e l e , B e e r s e l e of B e r s e ,
behoorde tot de orde der franciscanen en overleed 1504. Hij werd 27 Juni 1485 tot
bisschop verheven met den titel van Cyrene, Cirenensis, en hem werd
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een jaargeld toegezegd door den Paus van 200 gouden dukaten uit de inkomsten
van het bisdom Luik, waar hij als wijbisschop moest optreden. D o m . B e r l i è r e
geeft in Revue Bénédictine XXIX (1912) 459-463 een groot aantal wijdingen op,
verricht door dezen bisschop. Voor het gedeelte van ons land, dat tot het bisdom
Luik behoorde, zijn slechts eenige wijdingen bekend. De wijbisschop schijnt meestal
te Maastricht zijn verblijf gehad te hebben. 11 April 1488 was hij tegenwoordig in
de processie, gehouden te Maastricht om den vrede te erlangen. 4 Juli 1499 diende
hij de kruinschering toe te 's Hertogenbosch (Gallia Christiana III, 905). 1502
verleende hij aflaten aan het klooster Maria-Wijngaart te Weert. 2 Maart 1503
verkochten de Minderbroeders-observanten te Maastricht aan hem eenige stukjes
grond. De wijbisschop bezat een woning op het Vrijthof te Maastricht. Zijn broeder
Laurentius had daarop een rente, welke de bisschop bij testament aan de
broederschap der kapelaans van Sint-Servaas schonk. De wijbisschop was een
bijzonder weldoener dezer confrerie der kapelaans. Op 5 Januari hielden zij zijn
jaargetij en elke maand zijn gedachtenis. In de oude kapel van de kerk van St.
Servaas had hij een H. Mis gesticht op elken Maandag. D o p p l e r (blz. 171 noot
in den index van zijn werk Nécrologe, 188, 190), verwart den wijbisschop Jan van
Bersele met zijn opvolger, den wijbisschop Jan Bourgeois de Mons, eveneens
titularis van Cyrene, wat vóór hem reeds deden E r n s t , Suffr. de Liège, 153-154
en H a b e t s , Gesch. bisdom Roermond I, 245.
Zij verzekeren dat Jan v. Beersele dezelfde persoon is als J. Bourgeois, wat onjuist
is. De laatste was een seculier priester, professor en rector der leuvensche
universiteit.
Zie: D o p p l e r , Nécrologe de la confrérie des chapelains de la ci-devant collégiale
de Maastricht (Maastr. 1897) 4, 18, 34, 49, 61, 77, 91, 104, 139, 156, 188, 190;
d e z ., Schepenbrieven van het kap. van St. Servaas (Maastr. 1907 II, 309-310);
Publications de la soc. hist. dans le duché de Limbourg XII, 152; E u b e l , Hierarchia
Catholica II, 158, 307.
Fruytier

[Joannes]
JOANNES, wijbisschop van Luik, genaamd v a n of d e M e r c h t e r e m of
D e r t h e r e n van de orde der franciskanen, was 27 April 1457 tot bisschop verheven
met den titel van Libarie, Liberiensis. Onder de wijdingen door hem verricht in
Nederland zijn vermeld in Revue Bénédictine XXIX (1912), 444-45: Sept. 1462 het
toedienen der ordenswijdingen te Maastricht en 1468 de reconciliatie der kerk te
Breda. 15 April 1466 stond de bisschop van Luik L. de Bourbon aan zijn wijbisschop
toe om de kerk van het St. Geertruideklooster te 's Hertogenbosch te wijden. Hij
overleed plotseling Sept. 1472 op zijn terugrels van Leuven naar Luik.
Zie: E u b e l , Hierarchia Cath. II, 195, 307; H a b e t s , Gesch. bisdom Roermond
I, 244; S c h u t j e s , Gesch. bisdom 's Hertogenbosch IV, 468.
Fruytier

[Joersma, Hermannus]
JOERSMA (Hermannus), uit het Protestantisme bekeerd en katholiek priester
geworden, overleed als pastoor-missionaris te Steenwijkerwold 25 Oct. 1691. Zijn
naam komt onder allerlei vormen voor, J e u r s e m a , J e u r e s m a , J o r i t s m a ,
J o o r s m a , doch meest Joersma. Hij was te Groningen geboren en een zoon van
de zuster van Jac. Aug. Ouzeel, pastoor te Enkhuizen, te voren theologisch student
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te Leiden en proponent (zie art. in dit deel). De Batavia Sacra voegt bij verschillende
onjuistheden over Ouzeel (zie: Studiën XLII, 393), nog deze, dat zijn neef H. Joers-
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ma hem opvolgde als pastoor van St. Pancratius te Enkhuizen (ook in Bijdr. Bisdom
Haarlem XXXVII, 42, 78). Ouzeel overleed 28 Jan. 1662, toen Herm. Joersma reeds
sinds 1656 was aangesteld als pastoor te Steenwijkerwold. Waarschijnlijk is hij
slechts een tijd assistent geweest bij zijn oom. Hij kwam uit de missie van Groningen
en werd door den vicarius te Zwolle, Volkert Herkinge, ingeleid als pastoor op het
slot te Steenwijkerwold 1656. Deze statie was 40 jaar geleden begonnen door een
pater minderbroeder, die zich in een huizinge, het slot, vestigde tot aan zijn dood.
Dit slot was door de meesteresse nagelaten aan twee dienstmaagden als
naam-eigenaressen, maar ten gebruike en tot huisvesting der priesters. Deze twee
wilden geen pater aannemen, doch wel een seculier priester. Terwijl Joersma het
slot had betrokken en de Katholieken der omstreken verzorgde, lieten de
Minderbroeders niets onbeproefd om te Steenwijkerwold weer te keeren. Zij vestigden
zich in het nabijgelegen Steggerden, waardoor groote wrijving en moeilijkheden
ontstonden. Over een afbakening der wederkeerige grenzen kon men het niet eens
worden. Ook het bezit van het zoogenaamde slot baarde Joersma veel zorgen. Er
kwamen zelfs verschijningen bij te pas (T i a r a , Annotationes, 142). De erfgenamen
der dienstmaagden lieten alles verkoopen. Joersma kocht het slot, richtte er voor
dien tijd een schoone kerk en woning in. Hij werd 1658 met nog twee priesters, de
pastoors van Sneek en Irnsum op schandelijke wijze gevangen genomen bij Sneek
door den Grietman Duco Burmannia. Deze ontmoette hen en noodigde, hen als
oude studiemakker der twee andere priesters uit in zijn huis op een glas wijn. Aldaar
verklaarde hij hen als zijn gevangenen en liet zich 1050 gulden betalen, voor hun
vrijlating. Te vergeefs werkte de pastoor om een coadjutor te verkrijgen, 1667. Hij
bleef tot zijn dood in de statie Steenwijkerwold.
Zie: A n d r . T i a r a , Annotationes door B o r s s u m W a a l k e s 68, 139, 142,
161; Archief aartsb. Utrecht II, 90, VIII, 231, XIII, 259-278, XLV, 157, 183, XLV, 157,
183, XLVI, 323; Batavia Sacra II, 450; De Katholiek LXII (1872), 247.
Fruytier

[Jonck, Aelbert de]
JONCK (Aelbert d e ), ged. te Dordrecht 3 Mei 1714, overl. aldaar 27 Nov. 1766,
was de zoon van W i l l e m d e J o n c k en C e l i a C e l l e of C i l l e . Hij trouwde
15 Maart 1739 te Dordrecht met M a r i a V e r p o o r t e n , overl. 29 April 1747,
hertrouwde 17 Nov. 1754 met A n n a M a r g a r e t h a S t r u y c k W o u t e r s d r .
overl. 4 Jan. 1794. Hij was kunstschilder, maar werk van zijn penseel is niet aan te
wijzen.
van Dalen

[Jongbloet, Cornelis]
JONGBLOET (Cornelis), geb. te 's Hertogenbosch (of te Bommel, waar een Cornelis
van dien naam in 1655 als notaris voorkomt), waarschijnlijk omstreeks 1682, overl.
te Semarang 9 Apr. 1715. Hij kwam uit op het schip ‘Oostersteyn’ als boekhouder
in dienst der Compagnie. Bij res. 10 Apr. 1703 wordt hij in zijn rang van
onderkoopman secunde of administrateur op Semarang, bij die van 4 Apr. 1706
resident van Tegal, maar reeds op 11 Juni volgt hij J. Coin als resident van Cheribon
op met den rang van provisioneel koopman, om een paar maanden later koopman
absoluut te worden. In een stuk van 9 Maart 1708 wordt vermeld, dat J. in zijn tuin
reeds 2000 stuks koffieboompjes had laten planten. Het was nog zoo heel lang niet
geleden, dat de latere G.-G. van Hoorn op zijn buitenplaats Struiswijk, ten Z. van
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Weltevreden, de eerste koffieplantjes had overgeplant (1696). Vooral Nic. Witsen,
burgemeester en bewindheb-
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ber, drong sterk op een stelselmatige cultuur van dit product aan, dat op de markt
2 gld. het pond deed. Verzekerd van de goedgunstige gezindheid van heeren XVII
ging van Hoorn (G.-G. van 1704-1709) er toe over aan inlandsche hoofden in het
Jacatrasche en in Cheribon plantjes uit te deelen. J. volgde dit voorbeeld. Zijn bestuur
over Cheribon wordt over het algemeen geprezen. Zijn memorie van overgave aan
zijn opvolger Joh. Fred. Gobius toont kennis van land en volk, hun adat en
eigenaardigheden. Bij res. 26 Juni 1714 benoemd tot opperkoopman en gezaghebber
van Java's n.o. kust voor een verband van 5 jaar, is hij reeds een jaar later overleden.
Hij was ongehuwd. Een broer R u t g e r J. was te Cheribon sergeant, een zuster
J o h a n n a M a r i a was gehuwd met J a n d e V a a l te Bommel, een andere vóór
hem overleden zuster F r a n c i n a was daar getrouwd met B r u s t o v a n M e i .
Een cousijn was B a r t h o l o m e ü s v a n S e g w a e r t , raad en schepen van
Dordrecht, een omstandigheid, die wellicht een verklaring zijner vlugge promotie
aan de hand doet.
Zie: d e H a a n , Priangan I en II.
Bartelds

[Jonge, Boudewijn de]
JONGE (Boudewijn d e ), geb. te Dordrecht, overl. te Brussel 12 April 1634, was de
zoon van Mr. C o r n e l i s d e J o n g e , heer van Baardwijk, en C a s p e r i n a v a n
D r e n c k w a e r t heeren Boudewijnsdr. Hij was leerling en eens huisgenoot en
vriend van Justus Lipsius. Later werd hij gardiaan der Minderbroeders, eerst te 's
Hertogenbosch, daarna te Leuven. Als vermaard theoloog schreef hij een menigte
latijnsche werken, zoo onder eigen naam als onder den schuilnaam C o n s t a n t i u s
P e r e g r i n u s , die genoemd worden bij B a l e n , Beschr. van Dordrecht, 212-214.
van Dalen

[Jonghe, Pieter de]
JONGHE (Pieter d e ), geb. te Werdom bij Leeuwarden, omstr. 1544, terechtgesteld
te Leeuwarden 13 Juni 1572. Het is niet bekend wanneer hij zich bij de Watergeuzen
heeft gevoegd. In 1570 spande hij met hen in Denemarken samen om in najaar
1570 een aanslag op Enkhuizen te ondernemen. Door verschillende omstandigheden
is hier niets van gekomen. Later werd hij zelf kapitein van een schip en had het
ongelnk om in zomer 1572 den Spanjaarden in handen te vallen. Hij werd naar het
blokhuis te Leeuwarden gebracht en daar 13 Juni 1572 gevonnist.
Zie: v a n V l o t e n , Friesche Briefwisseling, in Vrije Fries XVIII, 403.
Vogels

[Jonghe, Willem de]
JONGHE (Willem d e ) of J u n i u s , geb. in den Haag 25 Nov. 1587, overl. 26 Nov.
1644 te Huissen, ontving zijn opvoeding te Doual, waar bij licentiaat in de rechten
werd, trad 1 Sept. 1607 in de Sociëteit van Jezus en werd 18 Maart 1618 priester
gewijd. In 1619 richtte hij de eerste Jezuïeten-statie te Zierikzee op, waar hij 10
jaren verbleef. In 1628 werd hij naar Zutphen verplaatst, waar met hem een seculier
priester werkzaam was.
Zie: Arch. Utr. III, 284, VI, 228.
Kleijntjens
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[Jonker, Kapitein]
JONKER (Kapitein), zoon van het ambonneesche hoofd S a n g a d j i K o e a s a ,
die soms ouder den naam van S a m o e r o e voorkomt, geb. omstreeks 1630 op
Manipa (tusschen Boeroe en Ceram), gest. bij Batavia 1689. De zonderlinge naam
van dit inlandsche bendehoofd vindt zijn verklaring in het feit, dat het Spaansch nog
tot in de tweede helft der 17e eeuw in de Molukken gebruikt werd, tot eindelijk de
Compagnie er toe overging die taal zooveel mogelijk tegen te gaan en ook het
bezigen van ‘de spaansche namen,
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wijl men hen op zijn hollandsch wel Jonkers noemen kan’. Jonker was dus de
omzetting van het portugeesche of spaansche ‘don’. Zoo wordt ook in een der
dagregisters melding gemaakt van een Pers ‘Mamet Takij alias Joncker’. De zoon
toonde zich, evenals zijn vader, een trouw bondgenoot der Hollanders. Hij strijdt
(1656) als vaandrig in de gelederen van den ambonschen gouverneur, de Vlamingh
van Outshoorn, in wiens gevolg hij 14 Aug. 1656 te Batavia aankomt. Van daar
vertrekt hij naar Voor-Indië en Ceilon, waar hij bij het beleg van Jafnapatnam een
schot in de linkerhand krijgt, waardoor hij deze niet meer kan gebruiken. Hij vecht
er echter niet minder dapper om en weet in dezen veldtocht den kapiteinsrang te
verwerven. Van 1660-64 vertoeft hij in zijn eigen land, waarna de overheid hem tot
hoofd der Ambonneezen ter hoofdstad Batavia aanstelt (1 Jan 1665). Een jaar later
is hij weer te velde om onder Poolman te strijden op de westkust van Sumatra,
waarna hij onder Speelman op Makjan, Ternate, Banda en Ambon de
krijgsverrichtingen meemaakt en den naam van den gevreesden kapitein den vijand
al met schrik vervult. Weer te Batavia terug, wacht hem daar als huldebewijs voor
zijn goede diensten een gouden doos, die een op perkament geschreven acte van
traktementsverhooging inhoudt (1672). Het was toen een tijd van veel binnenlandsche
beroerten. Troeno Djojo, de onverzettelijke vijand van Amoengcoerat, sultan van
Mataram, onzen bondgenoot, handhaafde zich nog in Oost-Java. Onder Couper
(zie dit deel), die Jonker met zijn getrouwen als lijfwacht ter beschikking van dien
soenan heeft gesteld, trekt hij mede ten oorlog tegen den rebel, die ten slotte
opgejaagd en geen uitweg meer wetend, zich 25 Dec. 1679 aan Jonker overgeeft.
Een gouden ketting met penning, ter waarde van 300 Rds, was het stoffelijk bewijs
van 's Compagnies erkentelijkheid. Lang blijft zijn zwaard niet in de scheede rusten.
François Tack, naar Palembang en Djambi gezonden (1681), ziet zich ook weer J.
toegevoegd, die daar niet minder lauweren behaalt, dan tijdens de bantamsche
expeditie van 1682-83 tegen den onverzoenlijken Aboe'l Fatah, die er naar streefde
door verbonden met andere vorsten en het steunen van den opstand op Java de
Compagnie uit Indië te verdrijven. Na den dood van Speelman, zijn beschermheer,
werd er vooreerst op zijn hulp geen heroep gedaan. Kalm zou hij zijn leven moeten
slijten op het land aan de Maroenda, het geschenk der Compagnie, dat nog heden
naar hem, Pajonkeran heet. Doch mocht J. uitblinken door krijgsmansdeugden, voor
rustig bestuurder of landheer was hij niet in de wieg gelegd. De langdurige rust
maakte hem lastig; de gedachte in vergetelheid te geraken was hem ondraaglijk.
Hij maakte zich toen schuldig aan het leiden eener verdachte beweging. De hooge
Overheid, op de hoogte van zijn gedragingen, belastte bij res. van 22 Aug. 1689
den kapitein aan de Nieuwpoort, Herman Dirksz. Wanderpoel, met de operaties
tegen den onbetrouwbaren Jonker. In den aanval op nem en de zijnen, 7 Sept.
1689, is de geduchte kapitein om het leven gekomen. Men mag aannemen, dat J.'s
samenzwering samenhangt met het in die dagen in den geheelen Archipel waar te
nemen mohammedaansch réveil. Ook de afgaande patriasche missive van 30 Dec.
1689 laat zich in dien zin uit. De Manicaber (een geestdrijver uit Menangkabau in
Midden-Sumatra) had volgens haar dezen Jonker ‘met een blinden ijver tot de
Mahumetaanse religie beset, met de gedagten dat de tijd voorhanden was om
hetselve geslagt in dese gewes-
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ten van't gebied der Christenen te on den’. In Jan. 1690 kwam ook aan het licht dat
J. met Aroe Palakka, den eenig overgebleven telg uit het bonische vorstenhuis en
steeds onzen trouwen bondgenoot, getracht had in relatie te treden ten einde den
prins op te ruien tegen het hem steeds vertrouwd hebbend gezag. Ook bantamsche
intrigues vielen samen met des kapiteins verraad. Het kan niet anders, of zijn
heengaan moet een groote opluchting voor de onzen geweest zijn. Ook met zijn
naburige mede-grondbezitters had hij steeds allerlei onaangenaamheden. Herbert
de Jager (dl. VII, kol. 654) kende hem goed en heeft hem aan de Maronde opgezocht,
zoo ook Rumphius (dl. III, kol. 1104), die hem een ‘stout krijgsman’ noemt.
Jonker heeft een groot aantal kinderen gehad. Bij res. van 12 Mei 1690 werd
bepaald, dat twee van zijn zonen P a t i n i m a Z e w o r en S j a k o n of S e i c o n
‘tot afsnijding van verdere commotiën die deselve, tot meerder jaren gekomen sijnde,
souden konnen verwecken of oock wel door andere toe geïnstigeert werden’, naar
Ceilon zouden gezonden worden. Nog tot in het midden der 18de eeuw komen zijn
afstammelingen in de bataviasche Ommelanden voor in dienst bij de krijgsmacht
der Compagnie. De zoon van zijn broer was Zacharias Bintang (zie dit deel), mede
in zijn jeugd een protégé van Speelman, die voor de opvoeding van dezen
Christen-Ambonnees heeft zorg gedragen.
Wat zijn handteekening betreft, daarin komt een figuur voor, die het z.g.
Salomonszegel, een stervormigen vijfhock, verbeeldt, volgens Rouffaer ‘een
welbekend en o.a. ook onder de Atjehers veelverbreid mystiek oorlogsteeken’. De
letters schijnen ‘Allah’ te beteekenen met nog iets, dat nog niet verklaard is.
Zie: v a n d e r C h i j s , Kapitein Jonker, een volledige maar niet zeer objectieve
biographie, in Tijdschr. v. Ind. T.L. en V. XXXVIII en XXX; d e H a a n , Priangan I
en III (Batav. 1910-12); d e z ., Oud Batavia I, 480 (Bat. 1922).
Bartelds

[Jordens, Mr. Daniël Jacob Rudolph]
JORDENS (Mr. Daniël Jacob Rudolph), geb. te Deventer 28 Juni 1775, overl. aldaar
29 Sept. 1860, was de zoon van Mr. G.D. Jordens (dl. I, kol. 1228) en E.M. L o u i s .
Hij studeerde te Leiden, waar hij 10 Jan. 1796 werd ingeschreven. Hij zette zich als
advocaat te Deventer neder. In 1806 werd hij benoemd tot secretaris der commissie
van landbouw in Overijsel. In 1812 werd hij benoemd tot notaris te Deventer, in 1844
tot schout van Kolmschate (de tegenwoordige gemeente Diepenveen). Op 29 Aug.
1814 werd hij benoemd tot lid der Staten van Overijsel voor de stad Deventer. Hij
verkreeg in 1852 op verzoek ontslag als burgemeester (sedert 1851 de naam van
het hoofd eener gemeente) en in 1855 als notaris.
Het lidmaatschap der Staten hield op toen deze werden ontbonden ingevolge de
provinciale wet van 1850. Bij de nieuwe verkiezingen, niet meer door den stedelijken
raad maar door de kiezers, verzocht hij niet meer in aanmerking te komen.
Hij huwde 7 Aug. 1810 A n n a M a r i a M e t e l e r k a m p , geb. 12 Oct. 1783,
overl. 29 Oct. 1836, bij wie hij 4 zonen had, waarvan de jongste Ernst Anthon volgt.
Ramaer

[Jordens, Mr. Ernst Anthon]
JORDENS (Mr. Ernst Anthon), geb. te Deven ter 31 Dec. 1821, overl. te 's
Gravenhage 27 Nov. 1894, was de vierde zoon van Mr. Daniel Jacob Rudolph
Jordens, die voorgaat, en A n n a M a r i a M e t e l e r k a m p .
Hij werd als student te Deventer 14 Sept. 1838
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en daarna te Leiden 13 Dec. 1838 ingeschreven en promoveerde te Leiden 8 Apr.
1843 op een dissertatie De juris provincialis Transisalaniae fonlibus.
Hij werd advocaat te Arnhem en 28 Maart 1860 door den gemeenteraad van
Arnhem gekozen tot secretaris dier gemeente.
Op 2 Apr. 1866 werd hij met ingang van 1 Mei d.a.v. benoemd tot burgemeester
van Haarlem. Als zoodanig heeft hij zeer veel voor die gemeente gedaan. Hij had
reeds in de eerste jaren van zijn bestuur een geheel plan voor uitbreiding ontworpen.
en in dien tijd is het zielental van 29000 op 54000 gestegen en is er zeer veel
bijgebouwd. Hij zorgde ook voor verruiming van smalle straten, den aanleg van het
Kenaupark en de verbetering van den Haarlemmerhout..
Hij werd 15 Juli 1867 tot lid van den gemeenteraad en 12 Mei 1868 tot lid der
provinciale Staten van Noord-Holland gekozen.
Om gezondheidsredenen verzocht hij den Koning om ontslag als burgemeester,
dat hem 14 Jan. 1893 met ingang van 1 Apr. verleend werd. Hij verhuisde 1 Mei
d.a.v. naar 's Gravenhage en nam 26 Apr. ontslag als lid der Staten.
Hij huwde 2 Juli 1857 C l a i r e S u s e t t e R e y n s t , geb. 10 Nov. 1837, overl.
2 Dec. 1894, 5 dagen na haren echtgenoot. Zij hadden een zoon, die in Duitschland
ging wonen.
Hij schreef: De IJssel als handelsweg en als waterweg van de vroegste tijden tot
heden in den Overijsselschen Almanak voor 1852.
Ramaer
JORIAENSZ. (Hendrik), geb. in het graafschap Oldenburg, terechtgesteld te 's
Gravenhage 24 Dec. 1571. Hij was in Emden aan boord van een schip gegaan, om
naar. Londen te reizen, met de bedoeling om daar naar een school te gaan waar
men duitsch schrift leerde. Het schip werd door de Watergeuzen onder Jan Klaasz.
Spiegel genomen, omstreeks de vasten 1571. Hendrik Joriaensz. kwam zoo bij de
Watergeuzen, maakte met hen een zeereis van ongeveer een maand en werd toen
ziek te Dover aan land gebracht. Hij bleef daar ten huize van een kleermaker bijna
den geheelen zomer 1571, maar ging zoodra hij hersteld was weer aan boord van
het schip van Spiegel. Bij de hollandsche kust enterden zij een buis en op bevel
van kapitein Spiegel sprong hij met vier andere Watergeuzen op de buis over. Eenige
dagen later werden zij bij het Vlie door de Spanjaarden gevangen genomen, naar
de Gevangenpoort in den Haag gebracht, daar 22 Dec. 1571 gepijnigd, ter dood
veroordeeld met verbeurdverklaring van goederen en 24 Dec. 1571 aldaar onthoofd.
Zie: Algemeen Rijksarchief, Holl. Div. Rekg. 2723, fol. 109, 375; Archief Hof van
Holland 5654, fol. 491; Smit, Den Haagin den Geuzentijd, 152.
Vogels
JORISSEN (Gerardus), geb. te Venlo, 31 Dec. 1759, overl. te 's Gravezande 30
Apr. 1837. Ofschoon uit roomsche ouders geboren, ging hij uit overtuiging in 1794
tot het protestantsche geloof over. Hij studeerde te Utrecht aan de universiteit en
werd als proponent beroepen te Renesse (1797). Vervolgens werd hij predikant te
Sirjansland (1820), ter Heide (1827) en werd in 1830 op zijn verzoek emeritus
verklaard.
Hij was gehuwd met E l i s a b e t h B e a t r i c e v a n H o m p e s c h (5 Aug. 1839
te 's Gravezande overleden).
Zie: v.d. B a a n , Geschiedk. naamlijst v.d. predikanten te Sirjansland.... in Alg.
Ned. Fam.bl. 1891.
Bartelds
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[Jorissen, Thomas Theodoor Hendrikus]
JORISSEN (Thomas Theodoor Hendrikus), zoon van S a m u e l G e r h a r d
J o r i s s e n en M a r i a
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E l i s a b e t h P e t r o n e l l a v a n B e n t h e m v a n d e n B e r g h , geb. te Utrecht
3 Febr. 1833, gest, te Amsterdam 4 April 1889. Hij werd in Oct. 1851 te Utrecht als
student in de theologie en in de letteren ingeschreven en werd in Mei 1858 bevorderd
tot candidaat tot den heiligen dienst. Daar hij geen roeping gevoelde voor het
predikambt, aanvaardde hij in 1860 een benoeming als leeraar aan het gymnasium
te Gouda in Nederlandsche taal, letterkunde en geschiedenis. In 1864 verwisselde
hij dat ambt met dat van leeraar in aardrijkskunde en geschiedenis aan de hoogere
burgerschool te Haarlem. Reeds het volgende jaar werd hij benoemd tot hoogleeraar
in de geschiedenis en letterkunde aan het athenaeum te Amsterdam; hij aanvaardde
dat ambt in April 1865 met een rede Over het begrip van algemeene geschiedenis
(Amst. 1865). In 1872 opende hij zijn lessen met een toespraak over Historisch
leven (Amst. 1872). In 1868 was hij tevens benoemd tot schooiopziener in
Noord-Holland, welk ambt hij tot de oprichting der universiteit van Amsterdam
bekleedde. Toen werd hij benoemd tot gewoon hoogleeraar in de algemeene
geschiedenis, welk ambt hij in October 1877 zonder nieuwe oratie aanvaardde; zijn
rede over Het onderwijs der hoogeschool was een herdenking van het 245-jarig
bestaan der instelling van hooger onderwijs te Amsterdam. Bij de viering van het
vijftigste lustrum van deze instelling hield hij een rede over Het verleden der
Universiteit van Amsterdam (Amst. 1882). Jorissen werd in 1874 lid der Koninklijke
Academie van Wetenschappen en den 8 Februari 1875 op het beroemde derde
eeuwfeest door den Senaat der Rijksuniversiteit te Leiden tot doctor in de letteren
honoris causa benoemd.
Hij was niet alleen een goed spreker, maar een werkelijk welsprekend redenaar,
naar wiens indrukwekkend woord dertig jaren lang in verschillende plaatsen van
ons land een zeer groot publiek aandachtig heeft geluisterd. In zijn dagen was hij
zeker wel de meest bekende hoogleeraar in de geschiedenis; onmiskenbaar zijn
dan ook zijn verdiensten om de geschiedenis te brengen tot breede lagen der
bevolking en daardoor in ruimen kring die belangstelling voor haar te wekken, die
geen wetenschap eigenlijk kan ontberen. Jorissen kon zoo spreken, ook omdat bij
hem steeds het persoonlijke en het psychologische in de geschiedenis op den
voorgrond stond en juist die elementen de leeken vermogen te boeien. Aan sociale
geschiedenis dachten toen nog weinigen; economische historie lag evenmin in de
lijn van Jorissen als rechtsgeschiedenis. Hij was bovendien meer de man van de
synthese dan van de analyse, zoodat hij aanleg en smaak had voor het opbouwen
van breede concepties van historisch leven meer dan voor het navorschen en
uitwerken van historische bijzonderheden. Daarbij had hij een zeer geprononceerden
aanleg voor het litteraire element in de geschiedenis en een zeer bepaalde voorkeur
voor een dramatische uitbeelding van het verleden. Zijn wetenschappelijke arbeid
is daardoor zeer aantrekkelijk van vorm; het bezwaar is dan echter wel, dat de vorm
de stof gaat overheerschen; niet alles wat dramatisch aantrekkelijk is, is historisch
belangrijk; Jorissen is niet steeds sterk geweest tegen de verleiding om de historische
juistheid op te offeren aan den dramatischen vorm; een belangwekkend verhaal
werd soms door hem aanvaard, ook als het historisch niet vaststond. Maar alles te
samen genomen is hij als geschiedkundige toch van onmiskenbare beteekenis
geweest.
Jorissen's eerste gedrukte werk was Abélard en Héloïse. Een karakterstudie
(Utrecht 1862), de
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eerste van die redevoeringen, waardoor hij in ruimen kring bekendheid verwierf. In
dien tijd had hij zich ook reeds met een geheel ander onderwerp bezig gehouden:
in verband met het naderende halve eeuwfeest hield hij overal lezingen over de
gebeurtenissen van 1813. Die drie redevoeringen werden vereenigd tot een geheel,
dat door de Maatsch. t. Nut van't Algemeen werd uitgegeven als De omwenteling
van 1813. Historische Studiën (Amst. 1862). Daaraan wenschte Jorissen de uitgave
te verbinden van documenten over die omwenteling; hoewel hij klaagde over gebrek
aan steun in dezen bij particulieren, heeft hij toch een vrij omvangrijke en ook
belangrijke publicatie tot stand gebracht in zijn De omwenteling van 1813. Bijdragen
tot de geschiedenis der revolutie, met inleiding en aanteekeningen (Groningen 1867,
2 dln.). In de inleiding had hij trachten aan te toonen, dat niet Gijsbert Karel van
Hogendorp, maar van Limburg Stirum de leidende figuur in de Novemberdagen van
1813 was geweest. Dat bracht hem in conflict met Fruin, die het recht en de eer van
Gijsbert Karel handhaafde (Verspr. Geschr. V, 348 vlg.). Jorissen handhaafde zijn
standpunt in zijn Gijsbert Karel van Hogendorp en Leopold van Limburg Stirum in
de dagen van 17-21 November 1813. Wederlegging van dr. R. Fruin (Groningen
1869). Fruin antwoordde met een Naschrift (Verspr. Geschr. V, 372 vlg.), waarin hij
volledig zijn standpunt handhaafde. Na zooveel jaren kan men niet anders dan
constateeren, dat Fruin hier historisch juister zag dan Jorissen, al bleef deze zijn
standpunt handhaven in Het einde van den strijd. Een laatste woord tegen R. Fruin
(Gron. 1869).
Jorissen was intusschen door zijn studiën over 1813 in den franschen tijd geraakt
en bleef zich daarmede bezig houden. Het eerst verscheen De ondergang van het
koninkrijk Holland. Eene historische studie (Arnhem 1871), gevolgd door De patriotten
te Amsterdam in 1794 (Amst. 1874; 2e dr. ald. 1875), waarin de voorbereiding tot
de omwenteling van 1795 wordt uiteengezet. In dit verband voegt ook Anton Reinhard
Falck. Een herinneringsrede (Amst. 1877) en vooral zijn groote publicatie De eerste
coalitie en de republiek der Vereenigde Nederlanden (Uitgave der Kon. Akad. van
o

Wetenschappen; Amst. 1877, 4 ). Nog later gaf hij uit De overgave van Amsterdam
in Januari 1795 (Amst. 1884), dat zich aansluit bij zijn genoemde studie over de
patriotten te Amsterdam. Afzonderlijk staat zijn Napoléon I et le rvi de Hollande
1806-1813 (Amst. 1868), waarin voor het eerst dat onderwerp naar de documenten
werd behandeld.
Het is wel eigenaardig, dat Jorissen wetenschappelijk zooveel in den franschen
tijd heeft gewerkt: juist het gebrek aan groote mannen en het ontbreken van iedere
tragiek in die periode moet bem weinig hebben aangetrokken. Maar hij bezat zonder
twijfel ook de zuiver wetenschappelijke belangstelling voor het historische verleden,
zooals ook blijkt uit zijn studiën over de achttiende eeuw, waarmede hij zich later
bezig hield en waarvan de resultaten waren: Lord Chesterfield en de republiek der
Vereenigde Nederlanden (in Gids 1885, ook afzonderlijk); Memoriën van Diderik
van Bleyswijk 1734-1755 (Utr. 1887; Werken Hist. Gen. N.R. 45). Dan moeten nog
worden vermeld in verband met zijn onderwijs in de nederlandsche letterkunde aan
het amsterdamsche athenaeum zijn onderzoekingen over Constantijn Huygens,
vervat in twee publicaties: Constantin Huygens. Studiën I (Amst. 1871) en Mémoires
de Constantin Huygens (la Haye 1873).
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Naast het vele, dat Jorissen heeft gepubliceerd, heeft hij nog een groot materiaal
in handschrift nagelaten: met name waren tal van redevoeringen en lezingen nog
niet gedrukt. Na zijn dood zijn deze stukken door zijn ambtgenoot J.C. M a t t h e s
uitgegeven onder de titels: Historische Bladen (Haarlem 1889, 4 dln.); Historische
Karakters (Haarlem 1890, 2 dln.); Historische Studiën (Haarlem 1890, 6 dln.), die
zoozeer in den smaak vielen, dat in 1890 en in 1891 de tweede druk was uitverkocht,
zoodat in 1892 vlg. nog een derde druk moest worden opgelegd. Wat in de
Historische Bladen werd opgenomen, was nog ongedrukt; het zijn studiën over onze
vaderlandsche geschiedenis, meest biografieën, van Oldenbarnevelt tot den
franschen tijd, vervolgens biografieën van engelsche, duitsche en Iransche
historische figuren der zeventiende en achttiende eeuw, van Hendrik IV tot Marie
Antoinette. In de Historische Karakters werd een enkel stuk herdrukt; de bundels
bevatten vrij ongelijksoortige studiën, van Abélard en Héloïse af tot Daniël Manin
toe. De Historische Studiën vormen evenzeer een eigenaardig samenstel. Voor een
groot deel bewegen zij zich op het bij Jorissen zoo geliefde terrein der algemeene
geschiedenis der negentiende eeuw: Metternich, Guizot, Talleyrand, sir Robert Peel,
prins Albert hebben zeer sterk zijn aandacht getrokken; dan is nog een deel gevuld
met studiën over den franschen tijd; eindelijk worden hier in twee deelen herdrukt
Lord Chesterfield en de republiek der Vereenigde Nederlanden en De ondergang
van het koninkrijk Holland. In het algemeen een wat heterogene verzameling, wat
ook wel overeenkomt met Jorissens eclectisch karakter.
Jorissen was zeker in zijn dagen de meest bekende en ook meest eigenaardige
der nederlandsche geschiedkundigen. Hij was een scherpzinnig, soms al te critisch
onderzoeker, die zich bij voorkeur bewoog op terreinen, waaraan tot dusverre nog
weinig aandacht was geschonken. Zoo heeft hij werk van wetenschappelijke
beteekenis geleverd. Maar zijn voornaamste kracht lag in de uitbeelding van het
historische verleden: hier was hij waarlijk een meester, die de meesten van zijn
vakgenooten verre overtrof. Ook daarom werd zijn onderwijs zeer gewaardeerd. ‘Il
y portait une vive clarté, traitant son sujet avec la gravité qu'il comporte, aimant à
résumer des idées et à scruter des principes, énonçant des jugements nets dans
une forme énergique’. Jorissen was in 1866 gehuwd met C l a s i n a H i l l e g o n d a
d e G r a a f f , geb. in 1830, gest. 1875, daarna in 1883 met W e l m o e d P a u l i n e
B o k , geb. 1836, gest. 1921. Uit de nalatenschap van zijn weduwe schonk de familie
zijn schriftelijke nalatenschap in 1921 aan het algemeen rijksarchief: Versl. omtrent
's Rijks oude archieven XLIV 1921, I, 21. Die nalatenschap werd toen verdeeld
tusschen de universiteits-bibliotheek te Amsterdam, het algemeen rijksarchief, het
rijksarchief in Noord-Holland en de gemeente-archieven van Amsterdam en Utrecht
(vgl. ook de volgende archiefverslagen; de inventaris van de papieren-Jorissen t.a.
p. XLVIII 1925, I, 283 vlg.).
Zijn portret werd geëtst door Jan Veth.
Zie: Leeskabinet 1889 II, 79 vlg.; Ned. Spectator 1889, 113 vlg.; Eigen Haard
1889, 216 vlg.; Levensberichten Letterkunde 1889, 417 vig.; Amst. Studentenalmanak
1890, 179 vlg.; Leeswijzer VI 1889, 57, 73, 85, 101; F r é d é r i c q , L'enseignement
supérieur de l'histoire et de la géographie en Hollande, passim.
Brugmans

[Jubbels, Adriaan]
JUBBELS (Adriaan), zoon van P i e t e r , waaarschijnlijk geb. omstreeks 1700 te
Batavia,

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 8

938
overl. aldaar of in het Tangerangsche 24 Mei 1763. Deze voorlooper der latere
suikerlords was in 1718 schrijver bij den raad ordin. Jacob Faes, werd in 1724
assistent in dienst der O.I.C. en trad tevens op als procuratiehouder voor zijn vader,
die sedert 23 aan de Kaap woonde. In 1726 komt hij voor als eerste gezworen klerk
te Hoegli in Bengalen, waar hij Patras heeft leeren kennen, die daar toen directeur
was. In 1735 werd hij weesmeester, in 1737 gecommitteerde tot en over de zaken
van den inlander in den rang van koopman en tevens heemraad, beide zeer
lucratieve ambten. Bij res. van 2 Dec. 1738 tot administrateur te Bantam benoemd,
verzocht hij ontslag uit den compagniesdienst en verlof te Batavia te mogen blijven,
hetgeen hem goedgunstig werd verleend. In 1740 nam hij de huur over van het land
Babakan in de buurt van Tangerang, waar hij naast den reeds bestaanden nog een
tweeden suikermolen oprichtte. Later is dit perceel hem in eigendom afgestaan met
nog ander naburig land der Compagnie. In 1756 was hij de bezitter van zeven
suikermolens. Door den grooten Chineezenmoord in 1740 waren vele particuliere
landerijen van eigenaar veranderd, waarbij op de oude grenzen niet stipt gelet werd.
Een feit, dat velen later te stade gekomen is. Dezelfde Abr. Patras, later G.-G.
geworden (1732-35), heeft hem bij testamentaire beschikking bedacht met zes
slaven en twee ringen. Jubbels en Anthony Patras, neef en erfgenaam van den
landvoogd, toen burgemeester van Slooten in Friesland, benoemden elkaar
wederkeerig tot gemachtigden (1755).
Zijn erfgenaam was zijn natuurlijke zoon, die echter reeds in 1768 stierf. Volgens
de bepalingen zijner uiterste wilsbeschikking kwam toen van zijn vermogen de helft
aan P. Greving, de andere helft of 175 duizend gld. aan de diaconie, die omstreeks
1780 aan elk der predikanten van Batavia uit dit fonds 528 gld. per jaar kon uitkeeren.
Zie: d e H a a n , Priangan I; v a n T r o o s t e n b u r g d e B r u i j n , De hervormde
kerk in N.O.I. (Arnh. 1884).
Bartelds

[Junius, Adrianus]
JUNIUS (Adrianus), geb. te Dordrecht, overl. 1620, maar van afkomst onbekend,
werd 19 Febr. 1592 ingeschreven als student te Leiden zonder eenige bijvoeging.
Hij had toen reeds buitenlandsche hoogescholen bezocht, te Genéve vertoefd en
in 1586 met Jacobus Arminius een reis naar Italië ondernomen. In 1597 werd hij
benoemd tot raadsheer in het Hof van Holland en behoorde in 1618 tot de
buitengewone rechtbank van 24 rechters, die Oldenbarnevelt, Hugo de Groot en
Rombout Hogerbeets vonnisten. Hij wilde zich aan dezen last onttrekken, maar zag
zich door de bedreiging van zijn ambt te verliezen en van zware geldboeten
gedwongen zich tot dit werk te leenen. Hij toonde zich evenwel zeer gematigd en
heeft waarschijnlijk tegen het doodvonnis over den landsadvocaat gestemd. Later
verklaarde hij berouw te hebben in die rechtbank zitting te hebben genomen. In
Palamedes van Vondel wordt hij voorgesteld als Nestor, de onpartijdige rechter. In
1600 werd hij naar Groningen gezonden ter demping van de geschillen aldaar, maar
hij maakte zich toen weinig bemind.
Hij was eerst gehuwd met J o h a n n a L o z e n S e b a s t i a e n s d r ., daarna met
Martina Snouckaert.
van Dalen

[Jurgens, Antoon]
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JURGENS (Antoon), geb. te Oss, 8 Aug. 1805, overl. te Oss 1 Sept. 1880, zoon
van W i l l e m J u r g e n s en H e n r i c a v a n V a l k e n b u r g .
Ant. Jurgens stichtte te Oss de ‘firma Ant. Jurgens’, handel in natuurboter. In 1871
kocht

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 8

939
deze firma van den franschen scheikundige Mège-Mouriés het patent van de door
hem uitgevonden margarine en werd de handel in natuurboter omgezet in
margarine-fabrikatie. De fabrikatie der margarine werd gaandeweg verbeterd en de
fabrieken uitgebreid. Ook in het buitenland werden door deze firma fabrieken gesticht.
Een geschilderd portret van A. Jurgens hangt in de kantoren der firma te Oss.
Een afdruk hiervan komt voor in De Bakermat der Margarineindustrie (1910).
Cunen

[Jurgiens, Etske]
JURGIENS (Etske), geb. te Westernieland in Groningen, terechtgesteld te Groningen
einde Dec. 1570.
Einde Sept. 1570 was hij in Oostfriesland en ging met eenige andere Watergeuzen
op vrijbuit uit; zij deden een landgang in 't Zand in Groningerland,
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waar een huisman werd uitgeplunderd en zeilden naar Emden terug, waar de buit
verdeeld werd. Een volgende tocht ging van uit de Knocke; de Watergeuzen deden
een landgang bij Hollum op Ameland en keerden weder spoedig naar Norden terug.
Hier werd Etske Jurgiens als matroos aangeworven door kapitein Hans Carré, alias
Hans Schotman; zij huurden een scheepje met het plan een schip te nemen, dat
op het Vrouwen Zand bij Stavoren lag. Maar door het ijs konden zij het schip niet
bereiken en bij een landgang werd hij kort daarna door de Spanjaarden gevangen
genomen.
Zie: F r a n z , Ostfriesland und die Niederlande, 294; Staatsarchiv Dusseldorf,
Niederrheinisch-Westfalisches Kreisarchiv X. no. 62, vol. II, fol. 33 volg.
Vogels
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K.
[Kaa, Jan van der]
KAA (Jan v a n d e r ), geb. te Dordrecht 1 Nov. 1813, overl. 23 Nov. 1877 te
Rotterdam, was de zoon van J a n v.d. K. en P i e t e r n e l l a A d r i a n a d e M e y .
Hij leerde de kunst bij Pieter Hofman en J.C. Bendorp, werd 1 Oct. 1832 lid van het
teekengenootschap Pictura, maar vertrok reeds in 1833 naar Rotterdam. Hij was
steenteekenaar, stadsgezichten- en binnenhuisschilder. Een aantal zijner litho's
vindt men in de Kunstkronijk. Zijn schilderijen bevinden zich meest in particulier
bezit. Van den Czaar van Rusland ontving hij een ring met diamanten ten geschenke,
nadat hij voor dezen een groot schilderij vervaardigd had.
Zie: I m m e r z e e l , II, 94; K r a m m , III, 829; T h i e m e -B e c k e r , Allgem. Lex.
bild. Künstler XIX, 400.
van Dalen

[Kaempfer, Engelbrecht]
KAEMPFER (Engelbrecht), geb. te Lemgo (Lippe) 1651, overl. aldaar 1716. Deze
wereldreiziger, die in zijn jeugd de studie der medicijnen beoefend had, bezocht
verschillende europeesche landen, o.a. Zweden, welks koning hem als secretaris
toevoegde aan een ambassade naar Rusland en Perzië. De twee jaren te Ispahan
doorgebracht, besteedde hij tot het vergaren van bouwstoffen voor een beschrijving
van dat rijk. Daar heeft hij waarschijnlijk relaties aangeknoopt met dienaren onzer
O.I.C.; hij is althans als heelmeester in haar dienst getreden en heeft daardoor ook
Ceilon, Coromandel en Bengalen leeren kennen. In 1689 was hij weer te Batavia,
bereisde vervolgens geheel Java, bezocht toen Japan (1690), waar hij tweemaal
de jaarlijksche hofreis meemaakte. Na 1692 vertoefde hij nog korten tijd te Batavia,
waarna hij zich als lijfarts van den vorst van Lippe in zijn geboorteplaats vestigde.
Groote verplichtingen heeft K. gehad aan den G.-G. Joh. Camphuijs (dl. VI, kol.
263). Deze was een van de weinige landvoogden, die niet alleen aan
handelsbelangen hun aandacht wijdden, maar ook de wetenschap bevorderden.
Hij, die zelfs nog op zijn laatste ziekbed den botanicus Rumphius aanwijzingen gaf
voor diens kruidboek, die Valentijn zijn historische aanteekeningen ter hand stelde
voor diens belangrijk ‘Oud en Nieuw O. Indië’, toonde ook jegens Kaempfer zijn
ruime opvatting, door hem zijn gegevens te verstrekken voor diens bekend werk
over Japan, waar Camphuijs tot driemaal toe het hoofd der factorij op Deshima
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geweest was. Volgens O.Z. v. Haren zou dezelfde G.-G. hem in staat gesteld hebben
nogmaals een reis naar Japan te ondernemen ‘voorzien met de noodige onderrichting
en handleiding om aldaar de menigvuldige aanmerkingen en ontdekkingen door
Camphuijs ten tijde van zijn verblijf in dat rijk gedaan nog te vermeerderen’, en hij
voegt er bij, dat bij Kaempfers vertrek naar Europa ‘C. hem alles schonk wat hij tot
de beschrijving van Japan betrekkelijk, in 20 jaren had verzameld’.
Hij is de auteur van vele in het British museum nog aanwezige handschriften.
Gedrukt zijn: The history of Japan with an account of the ancient and present state
of government of that empire (London 1727), naar het duitsche handschrift in het
Engelsch vertaald; hiervan kwam ook een fransche en een nederlandsche vertaling
uit: eerst veel later een duitsche uitgave (1777). Verder: Icones selectae plantarum
quas in Japonica collegit et delineavit (1691); en Amoenitatum exoticarum
politico-physioco-medicarum..... rerum. Persicarum et ulterioris Asiae (1712). Een
plantengeslacht uit de familie der scitamineeën draagtnaar hem den naam Kâmpferia
L.
Zie: d e H a a n , Priangan II, 151 en Oud Batavia II, 336; D o e f f , Herinneringen
uit Japan (Haarl. 1833), 5; O.Z. v. H a r e n , Proeve op de levensheschrijving van
nederl, doorluchtige mannen, behelzende het leven van Johannes Kamphuis(1772)
uitg. v. Vloten, blz. 366; N a c h o d , Beziehungen der niederl. O.I.C. zu Japan im
17ten Jahrh. (Leipzig 1897).
Bartelds

[Kaldenbrenner, Petrus]
KALDENBRENNER (Petrus), K a l d e b r e n d e r of C a l d e b r e n n e r , overleed
te Maastricht 8 Aug. 1504. Hij is bekend door zijn grafsteen in den muur geplaatst
van het West-portaal der Lieve-Vrouwe-kerk te Maastricht. Uit het opschrift blijkt,
dat Petrus, doctor in de medicijnen, een beroemd man was. Als geneeskundige
was hij verbonden aan keizer Sigismund, die hem om zijn verdiensten en
onberispelijk leven in den adelstand verhief en met gunsten overlaadde. 1492 werd
hij tot deken van het kapittel der L.-V.-kerk te Maastricht gekozen. Hij wordt nog
geprezen als onverschrokken verdediger van het katholiek geloof.
Tegenover het gedenkteeken van den deken in hetzelfde portaal bevindt zich een
monument voor
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L u d o v i c u s K a l d e n b r e n n e r , priester en vicaris van de Maria-kerk, overleden
6 Sept. 1535. Hij was de oomzegger van deken Petrus. Of de beroemde kartuizer
G e r a r d K a l d e b r e n n e r van Hamont tot de familie van den deken behoorde,
blijkt niet.
Zie: Annales de l'académie d'archéologie de Belg. (Anv. 1849) IV, 293, VI, 161-162;
D o p p l e r , Nécrologe de la confrérie des chapelains de St. Servais (Maestricht
1897), 141; Biogr. nat. Belg. III, 245; Bull. de l'instit. archéol. liégeois III, 75.
Fruytier

[Kamerlinck, Henricus]
KAMERLINCK (Henricus), kapelaan te Venlo, werd in 1549 verdacht een aanhanger
te zijn der nieuwe leer. Ofschoon de kapelaan zelf zich bereid verklaarde om zich
voor den officiaal te Luik te gaan verantwoorden, werd hij desniettemin door de
inquisiteurs van het bisdom Luik veroordeeld tot levenslange verbanning buiten de
stad Venlo en twee mijlen in het rond. Kamerlinck had zich in November van dat
jaar metterwoon te Cleef gevestigd. In Dec. 1549 deelden twee afgevaardigden van
Venlo het Hof van Arnhem mede, dat de stad sedert Halfvasten (31 Maart) zonder
kapelaan was.
Zie: J.S. v a n V e e n , Bijdrage tot de geschiedenis der hervorming in het
Overkwartier van Gelderland (1543-68) (Roermond, Venlo en omstreken) in Publ.
de la soc. hist. et arch. dans le duché de Limbourg (1905), 320-25.
Verzijl

[Kantelaar, Jacobus]
KANTELAAR (Jacobus), geb. te Amsterdam 22 Aug. 1759, overl. te Zwollerkerspel
7 Juli 1821, was de oudste zoon van N i c o l a a s K. en E v a E i j s b a g . Hij werd
te Leiden als student ingeschreven 1 Aug. 1776 en was daar bevriend met vele
jongelieden, die de patriotsche gevoelens aanhingen. Hij verdedigde in het openbaar
twee verhandelingen, beide behelzende philologische en critische aanmerkingen
over eenige plaatsen in het oude testament. Hij werd 22 Apr. 1781 proponent der
nederduitsch gereformeerde kerk en verkreeg bij zijn afscheid een zeer loffelijk
getuigschrift van den hoogleeraar H.A. Schultens. Hij werd eerst te Amsterdam
hulpprediker voor een ziekelijken predikant en vervolgens 15 Oct. 1782 te Westwoud
en Binnenwijzend, 31 Oct. 1783 te Almelo als predikant beroepen.
Hier mengde hij zich als voorstander van den Patriot van der Capellen tot den
Pol (dl. I, kol. 578) in de geschillen omtrent de heerlijke rechten. Hij werd hiervoor,
nadat de Prinsgezinden in Sept. 1787 de macht herkregen hadden, in Oct. d.a.v.
gestraft door verbanning uit Overijsel. Hij ging toen te Amsterdam en, nadat het
verbanningsbesluit was opgeheven, in 1792 te Kampen wonen.
Hoewel door zijn letterkundige werkzaamheid reeds goed in het geheele land
bekend, kwam hij na den omkeer van Jan. 1795 niet onmiddellijk in een politieke
betrekking, ook niet op 27 Jan. 1796, toen de leden der Nationale vergadering
gekozen werden. Maar toen het lid voor Lochem Lot lid van de commissie voor het
ontwerpen eener constitutie gekozen was, en de beide in dat kiesdistrict gekozen
plaatsvervangers bedankten, werd in Maart een nieuwe verklezing te Lochem
uitgeschreven en Kantelaar gekozen, maar slechts voor den tijd, dat die commissie
arbeidde.
Hij bleek al spoedig een der beste en helderste sprekers te zijn. Daar in het
algemeen de federalisten gematigd, de unitarissen heftig waren, hoewel velen
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hunner langzamerhand verbleekten, werd hij, die zeer bevriend was met de
vooraanstaande federalisten, ook als zoodanig beschouwd.
Op 5 April 1796 werd met 53 tegen 43 stemmen op een adres van een aantal
verbannen leden van het gekozen bestuur der provincie Friesland besloten,
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niet zooals de gematigden wenschten, een commissie van onderzoek daarheen te
zenden, maar zich te bepalen tot een kalmeerende missive aan het nieuwe radicale
bestuur, dat zich had opgeworpen. Er is over deze geschillen gedurende bijna twee
jaren veel te doen geweest en Kantelaar heeft zich dikwijls in de discussie gemengd,
het eerst op 27 April. Hij zeide, dat van het bestuur geen geloofwaardige berichten
te wachten waren. Op 4 Mei kwam een schrijven van dat bestuur in, waarin over
die woorden satisfactie gevraagd werd. Dit werd op voorstel van Schimmelpenninck
(dl. IV, kol. 1225) afgewezen, omdat een volksvertegenwoordiger onschendbaar
behoort te zijn. Eenigen tijd later is het verbanningsbesluit opgeheven, maar herstel
der griever heeft in dien tijd niet plaats gehad.
Op 18 Apr. sprak hij over de eenheid der republiek. Hij sprak van afzonderlijke
volkeren; de felle unionisten zagen hierin een bewijs, dat hij een fanatiek federalist
was. Op 20 d.a.v. werd hij door Brands, op 22 door Bosch (dl. II, kol. 217) heftig
aangevallen; de laatste zeide, dat zijn woorden strijdig waren met de gevoelens van
een waar republikein.
Op 20 Apr. sprak Kantelaar naar aanleiding van een ontwerp-reglement over het
begeven van ambten. Hij keurde het van de ambtenaren eischen van een
staatkundige belijdenis af, als strijdig met de kort te voren gedecretcerde rechten
van den mensch.
Op 12 Mei verdedigde hij Bicker (dl. I, kol. 345), die order gegeven had aan het
hoofd van een der legerafdeelingen om naar Amsterdam te vertrekken ten einde
daar een soldatenoproer te bedwingen. De handelwijze van Bicker werd door een
groote meerderheid goedgekeurd.
Op 18 Mei sprak hij in ongunstigen zin over een voorstel van Greve om eenige
beginselen vast te stellen over het stemrecht, over het vorderen eener verklaring
van de officieren der land- en zeemacht en over de volkswapening. Kantelaar was
van oordeel, dat dit voorstel naar de constitutiecommissie verzonden behoorde te
worden. Met 52 tegen 51 stemmen werd besloten, het voorstel commissoriaal te
maken; het geraakte daardoor in het vergeetboek.
Op 1 Juni verzette hij zich tegen een voorstel van Vreede, Bosch en Valckenaer
(dl. I, kol. 1509), op 2 Mei te voren ingediend, om aan de Nationale vergadering
macht te geven over de financiën, de burgerwapening en de landsverdediging. Op
7 Juni werd het voorstel in beraad gehouden.
Op 10 Juni behandelde hij, eerst namens een commissie, daarna uit eigen hoofde,
een op 21 Apr. door Vatebender (dl. IV, kol. 1361), die als hij tijdelijk
plaatsvervangend lid was, ingediend ontwerp tot het bij de wet organiseeren van
het onderwijs in de geheele republiek. Er werd een commissie hiervoor ingesteld,
van welke hij lid werd.
Op 9 Juni en 26 Juli sprak hij over een voorstel van Ploos van Amstel tot scheiding
van kerk en staat. Kantelaar zeide, dat als dit werd aangenomen, de staat verplicht
was, voor de opvoeding der jeugd te zorgen. Op 8 Aug. stelde hij, toen het voorstel
van van Amstel op 5 te voren was aangenomen, voor om van de predikanten niet
meer de verklaring te vorderen, die de ambtenaren moesten alleggen. Nu was zulk
een verklaring op vexatoire wijze in Holland van de geestelijken geëischt, en er
waren zelfs te Amsterdam 15 hunner, die dit geweigerd hadden, afgezet. Door de
radicale meerderheid werd besloten, zijn voorstel niet in overweging te nemen.
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Op 20 Juni werd door van Lockhorst een voorstel ingediend, niet zooals in Frankrijk
op 4 Aug. 1789 geschied was, om alle heerlijke rechten zonder schadeloosstelling
af te schaffen, maar slechts om aan de plaatselijke besturen een circulaire te richten
met uitnoodiging om alle bestaande heerlijke rechten en de bezwaren daartegen
op te geven. Kantelaar hield denzelfden dag een rede, die een inzicht geeft in zijn
karakter. Terwijl de gravin-douairière van Rechteren-Almelo hem in 1787 uit zijn
betrekking gezet had, drong hij er op aan om in deze niet te haastig te werk te gaan
en de zaak eerst grondig te onderzoeken. Het voorstel werd commissoriaal gemaakt.
Op 10 Aug. was hij de woordvoerder eener commissie, die een circulaire aan de
provinciale besturen over de scheiding van kerk en staat had ontworpen. Zij werd
verzonden, maar het bestuur van de provincie Holland gaf er geen uitvoering aan.
Op 20 Oct. werd hierover gediscussieerd, waarbij Kantelaar dat bestuur verdedigde.
Bosch hield tegen hem een hatelijke rede, waarop Kantelaar antwoordde, dat hij te
groot was om zich door een Bernard Bosch beleedigd te gevoelen. Daarop zeide
C.L. van Beyma (dl. VIII, kol. 94), dat hij Kantelaar nooit zoo klein gezien had.
Toen Kantelaar op 18 Sept. 1796 voor 14 dagen tot president gekozen was,
verklaarde genoemde van Beyma, dat deze keuze, hoewel hij hooge achting voor
den gekozene had, onwettig was, omdat hij slechts plaatsvervanger was en als de
commissie binnen de 14 dagen met haar werk gereed was, hij geen lid en dus geen
voorzitter meer zou kunnen zijn.
Van Beyma wist zeer goed, dat die commissie nog een paar maanden werk had,
en dat werd hem onder het oog gebracht. Toen bij stemming bleek, dat de
vergadering de keuze niet voor onwettig hield, ontstond er een tumult, maar het
eind was, dat hij 20 d.a.v. het presidium zonder tegenkanting aanvaardde.
Kantelaar had in de vergadering zitting tot en met 10 Nov. 1796, toen de commissie
met haar arbeid gereed was. Hij nam 11 Nov. met zijn 20 ambtgenooten afscheid
en werd zeer kort daarna benoemd tot secretaris van den raad voor de zeezaken.
Hij ging daarvoor te Amsterdam wonen. In ruim een half jaar heeft hij zich geheel
weten in te werken in de zaken der marine, zoodat ieder, die met hem in deze
betrekking te maken had, verbaasd stond, dat een predikant-dichter zoo goed op
de hoogte was.
Bij de nieuwe verkiezingen voor de Nationale vergadering op 2 Aug. 1797 werd
hij tot lid gekozen in de districten Kortgene, Vollenhove en Hengelo, tot eersten
plaatsvervanger in Lochem en Leiden 1, tot tweeden plaatsvervarger in Deventer
en Kampen. Ook voor de 4 laatstgenoemde districten had hij, daar de hem
voorgaanden elders gekozen waren of de benoeming niet aannamen, kunnen
optreden; ingevolge loting werd hij lid voor Hengelo. Bovendien werd hij in 7 andere
districten tot eersten of tweeden plaatsvervanger gekozen, echter zonder dat zij,
die hem voorgingen, elders gekozen waren of bedankten.
Hij stelde 27 Sept. 1797 met de Sonnaville (dl. IV, kol. 1257) voor, dat een
onderzoek zou worden ingesteld naar alle onwaardige, d.i. waarschijnlijk
oranjegezinde ambtenaren. Dit voorstel werd commissoriaal gemaakt.
Hij was een dergenen, die niet in den smaak van Vreede c.s. vielen en zoo werd
hij bij den staatsgreep van 22 Jan. 1798 gevangen genomen en eerst op de
Voorpoort en sedert 3 Febr. op het Huis ten Bosch gevangen gezet. Eerst een
maand na den tweeden staatsgreep, op 14. Juli 1798, werd hij vrij-
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gelaten. Sedert heeft hij zich niet meer met politiek ingelaten; hij richtte in den Haag
een bankierskantoor op en bleek ook hier geschikter dan menig ander. In 1810 zag
hij zich evenwel gedwongen, deze zaak over te doen. Hij vestigde zich nu weder te
Amsterdam en des zomers op het door hem gekochte buitengoed Landwijk bij
Zwolle.
Dat men hem op lateren leeftijd nog als wetenschappelijk man hoogschatte, blijkt
daaruit, dal hij in 1808 tot lid van de Hollandsche maatschappij der wetenschappen
en 18 Juli van hetzelfde jaar tot lid van de 2e klasse van het Koninklijk Instituut
benoemd werd. Op 28 Mei 1816 werd laatstgenoemde benoeming door Willem I
bevestigd.
Thans tot zijn letterkundige werkzaamheid overgaande, kan vooreerst vermeld
worden, dat hij redacteur was van verschillende tijdschriften, als: Vaderlandsche
bibliotheek van wetenschap, kunst en tooneel, gedurende 1789 en de eerste 3
maanden van 1790; Bijdragen ter bevordering der Schoone Kunsten en
wetenschappen, met R. Feith (dl. I, kol. 854), van 1793 tot 1796 en in 1825;
Vaderlandsche bibliotheek Euterpe, tijdschr. tot bevord. v. fraalje kunsten en wet.,
met M. Siegenbeek (dl. V, kol. 735), 1e stuk in 1801, 2e stuk in 1811. In
eerstgenoemd tijdschrift gaf hij tot 1796 bijdragen. Verder schreef hij: Over den
invloed van het Christendom op den bloei van den staat en het geluk des volks in
den Vriend van het Vaderland, 1787; De naarstigheid, eenmaal een nationale deugd,
rampzalige gevolgen der luiheid, in hetzelfde: Aanspraak aan de hervormde
gemeenten in Nederland (Amst. 1790); Lofrede op H.A. Schultens (Leiden 1791);
vertaling van de Geschiedenis der groote omwenteling in Frankrijk van F. S c h u l t z
(Amst. 1891); vertaling der Geschiedenis van de vrouwelijke sexe bij de oude Grieken
van G. L e n z (Amst. 1792); vertaling der 3 eerste deelen van F. v o n d e r T r e n c k '
s Levensgeschiedenis (4 dln. Amst. 1794); Over den invloed der menschenkennis
op de bevordering onzer deugd in Nieuwe bijdragen tot het menschelijk geluk, 1795;
Aan de stemgerechtigde ingezetenen van Holland (Amst. 1797); De oeconomist,
verzameling van staatsstukken, verhandelingen en berichten betreffende den
landbouw, de fabrieken, den koophandel enz. (Amst. 1798); Authentique bijdragen
tot de geschiedenis der omwenteling van 22 Jan. 1798 (Amst. 1798); Lierzang aan
R.J. Schimmelpenninck ter gelegenheid van zijne benoeming tot raadpensionaris,
met R. Feith (Amst. 1805); Verhandeling over het herdersdicht in de Werken der
Hollandsche maatschappij van fraaije kunsten en wetenschappen, 1813; deze
verhandeling was reeds in 1779 met goud bekroond door het leidsche gezelschap
Kunst wordt door arbeid verkregen.
Zijn vriend M. Siegenbeek gaf na zijn dood een werk uit, getiteld Redevoeringen
en dichtstukken van J. Kantelaar. Daarin komen eenige der boven reeds genoemde
opstellen voor, verder eenige redevoeringen, door hem in de Nationale vergadering
gehouden, een Elegie, vertaald naar het Duitsch van E n g e l , een gedicht op de
echtverbintenis van P. Nieuwland met A.H. Pruyssenaer eni eenige fragmenten van
verschillende andere gedichten van Kantelaar, terwijl daarin bovendien een lijkrede
op hem voorkomt, door Siegenbeek uitgesproken in de vergadering der leidsche
maatschappij van Nederlandsche letterkunde op 8 Mrt. 1822.
Kantelaar huwde in 1783 J o h a n n a d u S a r t , overl. in 1790, en in 1792 A n a
G e s i n a R e i s i g , die hem overleefde. Bij de eerste had hij een kind, bij de tweede
2 dochters en een zoon,
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die 11 Febr. 1825 op den leeftijd van 25 jaren. te Batavia overleed.
Zijn portret is gegraveerd door W. v. Senus.
Ramaer

[Kappler, August]
KAPPLER (August), geb. te Mannheim 10 Nov. 1815, overl. te Stuttgart 20 Oct.
1887. Na de lagere school in zijn geboorteplaats te hebben afgeloopen, en eenige
jaren in den handel werkzaam te zijn geweest, nam deze toekomstige pionier-kolonist
te Harderwijk dienst bij het leger voor W.I. (Dec. 1835), dat hij na afloop van zijn
zesjarig verband als fourier verliet om naar Stuttgart terug te keeren. Zijn verblijf op
verschillende posten in de binnenlanden had hij dienstbaar gemaakt aan het
verzamelen van botanische en zoölogische voorwerpen, die hij ten verkoop naar
Amsterdam zond. Zijn bevindingen gaf hij later uit onder den titel Zes jaren in
Suriname (Utr. 1854), waarvan ook een duitsche uitgaaf verscheen (Stuttg. 1854).
In zijn land vond hij er de vooruitzichten niet beter op geworden, weshalve hij besloot
naar het tropenland terug te keeren om zich daar op den handel in boschproducten
toe te leggen (1842). Zijn aansluiting aan Dr. Hostmann's exploratietocht (dit deel.kol.
855) liep door ziekte van den aan voerder op niets uit. Hij hoopte nu in den
houtaankap een middel van bestaan te vinden. Vergezeld van vier Indianen trok hij
naar de Marowijne, de oostelijke grensrivier om daar een geschikt terrein voor een
toekomstige nederzetting te vinden. Alvorens zich daar voorgoed te vestigen, voer
hij nog eerst naar Amsterdam om daar nogmaals planten, vlinders en andere insecten
met ruime winst te verkoopen; Apr. 1846 was hij terug. Om als officieel persoon
tegenover de boschnegers te kunnen optreden, kreeg hij den titel van onbezoldigd
assistent-posthouder. Op 13 Dec. 1846 vestigde hij zich aan de Marowijne en stichtte
er de hoofdplaats Albina, genoemd naar zijn verloofde. In het begin ging het slecht.
De houthandel bleek niet winstgevend, al kon hij door associatie met den rijken
planter Bukh de zaak gaande houden. Zijn deelgenoot verdronk echter korten tijd
daarna. Gelukkig kwam er toen uitkomst door zijn benoeming tot posthouder op
een traktement van 56 gld. 's maand (Juni 1849). Omstreeks dien tijd bleek een
amsterdamsche firma genegen voor gezamenlijke rekening een houtexploitatie te
ondernemen met door hem aan te werven deskundig europeesch personeel. Zijn
overkomst was bovendien noodig om zich op de hoogte te stellen van de in den
handel gewilde amerikaansche houtsoorten. In Sept. 1852 ging hij onder zeil naar
Amsterdam, huwde te Stuttgart met A l b i n a L e z i m a y e r en keerde met 10
arbeiders, 5 vrouwen en 3 kinderen, allen uit Wurtemberg, naar zijn schepping terug
(6 Juni 1853). Allengs kwamen nog meer werkkrachten uit dit land, zoodat in 1856
de plaats reeds 27 mannen, 16 vrouwen en 28 kinderen telde. Het nederl.
gouvernement dacht in dezen ondernemenden man den geschikten persoon
gevonden te hebben voor een proef met een nieuwe kolonie van 100 gezinnen
speciaal voor de cacaocultuur. Bij K.B. van 27 Aug. 1857 werd daartoe besloten,
maar het plan is opgegeven door onzen minister van koloniën, die, aan Javanen
de voorkeur gevend, de indische regeering om advies gevraagd had, hetwelk zeer
ongunstig uitviel. Toch had dit voor K. het gelukkige gevolg, dat hem bij wijze van
schadeloosstelling voor zijn vergeefsche bemoeiingen in dezen een bedrag van
12500 gld. werd toebedacht, wat hem in staat stelde de amsterdamsche firma uit
te koopen. Met chineesche immigranten uit Java, die op 8 Oct. 1853 voor het eerst
in onze West verschenen,
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zette hij zijn cultures voort. De handel kreeg een groote uitbreiding, toen op den
franschen oever ook nederzettingen verrezen van politieke bannelingen of
gedeporteerde misdadigers. Het tot dusverre zeer geïsoleerde Albina was bestemd
een handelscentrum te worden. Ook bewees K. zijn goede diensten bij de
ned.-fransche expeditie (1861) ter vaststelling der wederzijdsche grens. Aan zijn
trouwe medewerking en zijn bekendheid met de omwonenden had zij haar gunstig
resultaat te danken (zie Petermann's Mitth. 1862, 173-179). Hij ging voort zijn zaken
uit te breiden; vooral schenen de omstandigheden gunstig, toen met de gouddelving
aan onzen oever der Marowijne een begin gemaakt werd. Een maandelijksche,
weldra een veertiendaagsche scheepsverbinding met Paramaribo kwam tot stand,
terwijl op Albina een geregeld districtsbestuur gevestigd werd. K. werd nu eervol
ontslag met recht op pensioen verleend; de helft van zijn terrein nam de regeering
van hem over voor de huisvesting der nieuwe bestuursambtenaren. Noeste vlijt en
buitengewone energie hadden hem tot een rijk man gemaakt, doch de tweede te
moeten zijn op een plek waar hij als vorst geheerscht had, lokte hem niet aan. Aan
een neef deed hij zijn handelszaken over en vertrok met de zijnen naar zijn vaderland
(1879), na een 43-jarig leven in tropisch klimaat. Hij bezocht nog verschillende
europeesche landen, deed een reis om de wereld (1883), en gaf ziich bovenal alle
moeite om in de dagbladpers en in verschillende boeken onze kolonie bij zijn
landgenooten meer bekend te maken. Op zijn uitdrukkelijk verlangen werd zijn
stoffelijk overschot gedekt met de nederlandsche vlag als blijk van dankbaarheid
voor hetgeen hij onder de bescherming van ons koloniaal gouvernement genoten
had.
Van zijn hand zijn verschenen: Over kolonisatie met Europeanen in Suriname
(Amsterd. 1875); Ueber die Insel Guadeloupe in Ausland 1875, waarin hij met het
oog op Suriname de centrale suikerfabriek van dat eiland bespreekt; Eine Reise zu
den Auca-Buschnegern in Holl.-Guiana in Globus 1880; Holl. Guiana, Erlebnisse
u. Erfahrungen während eines 43-j. Aufenthalts in der Kol. Surinam (Stuttg. 1881);
hiervan verscheen een nederl. vertaling door F.L. Postel (Wintersw. 1883); Surinam
u. seine Vegetation in Ausland (1885); Die Thierwelt in Holl. Guiana in Ausland
(1885); Surinam, sein Land, seine Natur.... mit Bezug auf Kolonisation (Stuttg. 1887),
in welks voorrede hij verklaarde met hartstochtelijke liefde te hangen aan de kolonie,
waarin hij van zijn 20ste tot 65ste jaar geleefd had.
Zie: V o l t z , De duitsche volkspl. Albina.... enz. in Handelingen en gesch. v.h.
Ind. Gen. te 's-Gravenh. VI (1859); W o l b e r s , Gesch. v. Surin. (Amsterd. 1861);
M u l l e r , Aug. Kappler in Surin. almanak 1903, 9, met portret; P u l l e , An
enumeration of the vascular plants known from Surinam (Leiden 1906); Allgem.
deutsche Biogr. (Leipz. 1906) i.v.
Bartelds

[Kartini, Raden Adjeng]
KARTINI (Raden Adjeng), dochter van R a d e n A d i p a t i A r i o S o s r o n i n g r a t ,
regent van Japara, geb. te Majong (tusschen Koedoes en Japara) 21 Apr. 1879,
overl. te Rembang 17 Sept. 1904. Zij bezocht de school voor Europeanen, die zij
echter naar de javaansche zede op twaalfjarigen leeftijd verliet. Zij onderhield echter
de nederlandsche taal, die zij uitstekend sprak en schreef. Ouder geworden richtte
zij, geholpen door haar zusterst R.A. R o e k m i n i en R.A. K a r d i n a h , een schooltje
op voor kleinie
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meisjes van haar volk. De zeer ontwikkelde, fijn gevoelige regentsdochter legde in
haar na haar overlijden in druk verschenen brieven, tusschen 1900 en 1904 aan
verschillende hollandsche kennissen gericht, een innig streven aan den dag om het
lot van de javaansche vrouw te verbeteren, gebukt als deze gaat onder het treurig
bestaan dat haar door den islam is toebedacht. Zij bepleitte voor deze in woorden
vol roerenden eenvoud betere opvoeding en onderwijs dan haar tot nu toe deelachtig
werd. Al is zij vroeg uit haar werkkring gerukt, toch is haar bundel brieven van
baanbrekende beteekenis geweest. Zij heeft zich daarin gegeven geheel als zij was;
voor publicatie waren de brieven niet bestemd. Noodwendig moest zij bij de zichzelve
opgelegde taak critiek op den Islam uitoefenen, meer dan sommigen van haar
geloofsgenooten lief is geweest. Op de veroordeeling der polygamie door den meer
ontwikkelden stand der hoogere inlandsche waardigheidsbekleeders zijn haar
denkbeelden niet zonder invloed gebleven. Zij deden ook hen een blik slaan in het
zieleleven der ontwikkelde javaansche vrouw. Voor ons waren zij tevens een uiting
van het in den aanvang dezer eeuw nog nieuwe verschijnsel: het vrijworden van
inlandsche geestelijke energie. Dank zij de sympathie waarmede genoemde brieven
ontvangen werden, kon in 1913 het te 's Gravenhage gevestigde Kartini-fonds
worden opgericht, dat zich volgens zijn statuten ten doel stelt het stichten van
meisjesscholen ten behoeve van de inlandsche bevolking, met volkomen eerbiediging
van haar godsdienstige gevoelens. Op den voorgrond staat de vorming van degelijke
javaansche huisvrouwen, zonder ze uit haar eigen sfeer te rukken. Vele van deze
z.g. Kartini scholen zijn reeds in de hoofdsteden van Java tot stand gekomen. In
1918 is ook voor het gouvernement de oprichting van dergelijke inrichtingen van
onderwijs een voorwerp van zorg geworden.
De uitgever van het boek, die het den titel gaf Door duisternis tot licht, was de
indische hoofdambtenaar Mr. J.N. A b e n d a n o n .
Zij was gehuwd met R a d e n A d i p a t i A r i o D j o j o h a d i n i n g r a t , regent
van Rembang.
Zie: A b e n d a n o n , Door duisternis tot licht ('s Gravenh. 1911), dat ook in een
maleische vertaling het licht heeft gezien; J a p i k s e , Staatk. gesch. van Nederland,
426, 427 (Leiden 1918).
Bartelds

[Kasteele, Mr. Jacob Carel van de]
KASTEELE (Mr. Jacob Carel v a n d e ), geb. te 's Gravenhage 26 Maart 1780,
overl. aldaar 1 Juli 1835, was de zoon van Mr. P.L. van de Kasteele, die volgt, en
G.M. C r a e y v a n g e r .
Hij werd te Leiden als student ingeschreven 10 Sept. 1796 en promoveerde aldaar
7 Febr. 1801 in de rechten op een dissertatie De ultimis voluntatibus rite
interprelandis.
Hij werd advocaat in den Haag en in 1808 advocaat-fiscaal bij het hoog gerechtshof
aldaar. In 1811 werd hij advocaat-generaal (de fransche en later nederlandsche
naam voor dezelfde betrekking). Bij de samenstelling van dat hof na onze bevrijding
in 1814 werd hij daarin niet opgenomen, maar werd hij benoemd tot rijks advocaat.
Op 6 Oct. 1819 werd hij tot lid van den raad der stad 's Gravenhage gekozen en
9 Juli 1822 werd hij bij koninklijk besluit benoemd tot een van haar 4 burgemeesters.
Toen het aantal burgemeesters op één teruggebracht werd, werd hij bij besluit van
8 Maart 1824 tot wethouder benoemd.
Op 6 Juli 1824 werd hij door de Staten van
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Holland tot lid der Tweede Kamer gekozen. Beide betrekkingen zoowel als dat van
rijks advocaat bekleedde hij tot zijn overlijden.
Hij was evenals zijn vader dichter, waarvan o.a. getuigt het verdienstelijke Het 's
Gravenhaagsche Bosch (den Haag en Amst. 1822). Verschillende gedichten van
hem, verspreid in tijdschriften, zijn door zijn zoon Mr. P.L. van de Kasteele uitgegeven
onder den titel Nagelaten gedichten, 2 dln. (Haag 1836).
Hij werd door Dr. Caspar Bax, rector van het haagsche gymnasium, na zijn dood
gehuldigd in een latijnsche redevoering, getiteld Prolusio scholastica, uitgesproken
14 Sept. 1835 en in druk verschenen.
Hij huwde M a c h t i l d a E l i s a b e t h M a r i a J a c o b a v a n B o s v e l t , bij
wie hij 15 kinderen had, waarvan 13 bij zijn dood nog in leven waren.
Zijn portret is gelithografeerd door J.C. Elink Sterk.
Ramaer

[Kasteele, Mr. Pieter Leonard van de]
KASTEELE (Mr. Pieter Leonard v a n d e ), geb. te 's Gravenhage 13 Aug. 1748,
overl. aldaar 7 Apr. 1810, was de zoon van J a c o b v a n d e K a s t e e l e , lid der
vroedschap van de residentie, en R a c h e l d e L o .
Hij studeerde te Utrecht, waar hij Dec. 1768 als student werd ingeschreven en
waar hij in 1771 in de rechten promoveerde.
Hij vestigde zich als advocaat in zijn geboorteplaats en werd daar in 1772 fiscaal
bij de militaire vierschaar. Als zoodanig fungeerde hij in het onderzoek in zake den
schout bij nacht Binkes.
Hij was zeer bevriend met den dichter Hieronymus van Alphen en op diens voorstel
werd hij in 1773 door de algemeene staten benoemd tot amanuensis bij de
gecommitteerden voor een nieuwe psalmberijming.
In 1782 werd hij benoemd tot raad en pensionaris der stad Haarlem en vestigde
hij zich daar. Hij was een ijverig Patriot en werd lid van het in Maart 1787 opgerichte
verbond tot vermeerdering van den volksinvloed. Hij was ook betrokken in de
aanhouding van de Prinses van Oranje bij de grens van Holland en kwam voor op
de lijst van 17 regenten, die niet aan haar hof zouden worden toegelaten. Ook werd
hij in Oct. 1787 uit zijn ambten ontslagen.
De volgende ruim 7 jaren was hij vooral in bellettristichen zin werkzaam en
vervaardigde hij stichtelijke geschriften. Op aansporing van van Alphen begon hij
een heldendicht, Henoeh, maar wegens te weinig gegevens omtrent deze bijbelsche
figuur heeft hij het niet afgewerkt.
In Jan. 1795 kwam hij opnieuw in het bestuur van Haarlem als raad en de eerste
maal, dat deze vergaderde, koos hij van de Kasteele tot voorzitter. Hij werd naar
de Staten van Holland en door deze naar de algemeene Staten afgevaardigd en
was daar in unitarische richting werkzaam.
In het begin van Oct. 1795 werd een commissie van 13 leden, waaronder van de
Kasteele, ingesteld om een plan voor een Nationale vergadering op te maken. Dit
rapport werd 14 Oct. ingediend en den dag daarop werden haar voorstellen reeds
aangenomen, hoewel (tegen de unie van Utrecht) niet met algemeene stemmen.
Op 27 Jan. 1796 werd hij in de klesdistricten Leiden 1 en Haarlem tot lid der
Nationale vergadering gekozen. Door loting werd bepaald, dat hij voor het district
Leiden 1 zou optreden. Op den eersten dag, dat vergaderd werd, 1 Maart, werd hij
tot een der secretarissen gekozen.
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Tijdens de ziekte van den president der Nationale vergadering Paulus nam hij sedert
7 Maart het presidium waar en na Paulus' dood werd hij op 18 Maart voor 14 dagen
tot president gekozen. Gedurende dezen tijd werd een proclamatie aan het
nederlandsche volk aangenomen, waarin werd medegedeeld, dat het ieder burger
vrijstond, zich per adres tot de bevoegde macht te richten, maar dat dit niet vergund
was aan besturen van vereenigingen, die door anderen gemachtigd waren; verder
dat die adressen op zegel moesten zijn.
Op 15 Maart werd hij door zijn medeleden uit Holland tot lid der uit 21 leden
bestaande commissie tot het ontwerpen eener constitutie gekozen. Daardoor had
hij van Apr. tot en met 10 Nov. 1796 geen zitting in de vergadering.
Hij was een der invloedrijkste leden dier commissie, maar behoorde tot de
unitarische minderheid daarvan.
De goederen van den gewezen stadhouder waren bij het verdrag van den Haag
van 16 Mei 1795 aan de bataafsche republiek afgestaan. Van de Kasteele stelde
6 Apr. 1796 voor, deze goederen te zamen onder één administratie te brengen en
een commissie te benoemen tot het opstellen eener instructie voor die administratie.
Dit werd aangenomen en op 13 Mei werd voor dit doel een commissie van 5 leden
ingesteld.
Toen de leden der commissie van 21 in de vergadering teruggekeerd waren, hield
hij op 17 Nov. 1796 een uitvoerige rede, waarin hij het door haar ingediende ontwerp
als te federalistisch bestreed. Deze rede is later in druk uitgegeven. Op 29 d.a.v.
werd met 73 tegen 23 stemmen het besluit genomen, dat de constitutie in
overeenstemming gebracht zou worden met het beginsel van de een- en
ondeelbaarheid der republiek. Onder de voorstemmers waren verscheiden
federalisten, die zich sterk maakten, dat zij die eenheid wel zoo zouden kunnen
uitleggen, dat de republiek toch federalistisch zou blijven. In Dec. werd van de
Kasteele een der 7 leden van de commissie, aan welke werd opgedragen, tot
genoemde overeenstemming een voorstel te doen.
Op 23 Jan. 1797 werd vastgesteld, dat men om kiezer (dit waren de in de
grondvergaderingen gekozenen, die te zamen in de hoofdplaats van het district de
afgevaardigden kozen) te zijn, gegoed moest zijn. Toen de uitwerking van dit
denkbeeld aan de orde was, verdedigde hij de stelling, dat men verschil moest
maken in de eischen van welstand voor verschillende deelen des lands, zoodat zij
in groote steden zwaarder moesten zijn dan op het platteland.
Bij een discussie over de vrijheid van drukpers werd door sommigen beweerd,
dat alles vrij moest zijn, anderen beweerden, dat beleediging van de maatschappij
of van bijzondere personen niet toegelaten mocht worden. Van de Kasteele trachtte
de gevoelens te vereenigen door voor te stellen, dat men alles mocht schrijven maar
gerechtelijk voor het openbaar gemaakte verantwoordelijk bleef. Dit werd
aangenomen.
Op 2 Aug. 1797 werd hij opnieuw in de Nationale vergadering gekozen, nu in de
kiesdistricten Weesp, Haarlem en Middelharnis. Bij loting werd bepaald, dat hij zitting
zou nemen voor Haarlem. Van 21 Aug. tot 4 Sept. was hij opnieuw president.
Op 13 Sept. 1797 werd hij benoemd tot curator der leidsche universiteit. Hij bleef
dit tot zijn overlijden.
Kort na den ongelukkigen zeeslag bij Kamperduin op 7 Oct. 1797 werd door de
vergadering
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een commissie met van de Kasteele aan het hoofd benoemd, om na te gaan wat
naar aanleiding van het verlies van vele schepen gedaan moest worden. Zij stelde
14 Nov. voor, met het doel versterking der vloot van de ingezetenen 8% van het
inkomen te heffen. Dit voorstel werd toen met 44 tegen 42 stemmen verworpen
maar 30 Nov. met 58 tegen 54 stemmen aangenomen. Niettegenstaande tal van
adressen tegen deze belasting werd zij 18 Jan. 1798 met 68 tegen 40 stemmen
gehandhaafd.
In Dec. 1797 werd een voorstel aangenomen, waarin de vergadering zich wel
niet ontsloeg van de gebondenheid om een commissie van 21 de constitutie te laten
ontwerpen, maar toch besloot, dat er ook een commissie van 5 leden zou zijn om
die nog nader te toetsen aan den eisch van ondeelbaarheid. Door de verkeerde,
niet op de bevolking gebaseerde samenstelling van eerstgenoemde commissie
bestond zij uit 11 federalisten en 10 unitarissen. Van de Kasteele was de eerst
benoemde der commissie van 5. Hij was wel nog steeds unitaris maar veel
gematigder geworden.
De ultra-radicalen wisten met de hulp van den franschen gezant en de fransche
en bataafsche legeraanvoerders den staatsgreep van 22 Jan. 1798 door te zetten.
Op 12 te voren hadden de gematigde unitarissen nog het denkbeeld, dat de gezant
met hen zou medegaan; deze achtte het noodig, dat men zich van het bindende
reglement zou ontslaan. Een commissie met van de Kasteele aan het hoofd begaf
zich naar de commissie der 21. Deze stelde bij monde van den jacobijn W.A. Ockerse
15 Jan. eenige beginselen voor, naar welke door de Nationale vergadering bepaald
zou worden, dat de constitutie zou worden ontworpen. Daarvoor werd weder 19
Jan. een commissie van 7 leden, onder welke van de Kasteele, benoemd; zij deed
denzelfden dag haar voorstellen en deze werden aangenomen. Zij zou op 22 Jan.
nog uitvoeriger voorstellen indienen. Het laat zich begrijpen, dat deze werkwijze,
waarvan misschien mede oorzaak was, dat van de Kasteele ziek was, de Franschen
verdroot, zoodat zij zich lieten overhalen, met de ultra's, Vreede en Daendels, mede
te gaan.
Van de niet bij den staatsgreep gevangen leden werd een verklaring gevraagd
van afkeer van het stadhouderschap, het federalisme, de aristocratie en de
regeeringloosheid. Van de Kasteele weigerde nadat hij genezen was, 8 Febr., die
verklaring af te leggen en werd daarom als lid der Nationale vergadering afgezet.
Na den tweeden staatsgreep van 12 Juni 1798, bij wielke aan het bewind der
jacobijnen een eind gemaakt werd, werd op 15 Juli d.a.v. een nieuwe vergadering,
nu het Vertegenwoordigend lichaam genoemd, gekozen. Daarin werd van de
Kasteele verkozen voor Amstelveen, Haarlem en West-Zaandam; ingevolge loting
trad hij op voor het eerstgenoemde district. Van 31 Juli tot 13 Augustus 1798 was
hij haar president. Op 30 Mei 1799 werd hij, met 30 Juli d.a.v. aan de beurt van
aftreding zijnde, niet herkozen, maar op 29 Mei 1800 vaardigde het district Ridderkerk
hem weder af. Hij was in de periode van 19 Aug. 1798, toen het Vertegenwoordigend
lichaam in twee kamers verdeeld werd, tot 29 Juli 1799 lid der Eerste (= onze
Tweede) Kamer, van 29 Juli 1800 tot 17 Oct. 1801 lid der Tweede Kamer.
Toen genoemd lichaam op laatstgenoemden dag als gevolg van den staatsgreep
van 19 Sept. te voren ontbonden was, kreeg hij geen zitting in de nieuwe, nu
Wetgevend Lichaam genoemde vergadering, maar op 14 Dec. d.a.v. werd hij door
het Staatsbewind benoemd tot een der 3 leden
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van den raad van Financiën, die den vroegeren agent van Financiën verving. Op
21 d.a.v. werden zij geïnstalleerd.
Bovendien was hij van 1803 tot 1805 lid der commissie voor de samenstelling
der evangelische gezangen van de Nederduitsch hervormde kerk.
Op 29 Apr. 1805, toen genoemde raad opgeheven werd, werd hij door den
raadpensionaris Schimmelpenninck benoemd tot lid en president van den nieuw
opgerichten Staatsraad. Hij bleef dit ook onder koning Lodewijk. Tegelijk werd hij
benoemd tot staatsraad in buitengewonen dienst, maar werd om
gezondheidsredenen op zijn verzoek bij besluit van 4 Dec. 1807 eervol ontslagen.
Sedert bleef hij ambteloos.
De Koning droeg hem in Juli 1806 op, het ontwerp eener constitutie in liberalen
zin voor het koninkrijk Holland samen te stellen. Hij heeft in korten tijd aan die
opdracht voldaan, maar Lodewijk kreeg al spoedig zoozeer neiging naar de absolute
regeering, welke neiging door zijn broeder nog versterkt werd, dat het ontwerp
terzijde gelegd is.
Groen van Prinsterer (dl. II, kol. 508) zegt van hem, in zijn Handboek der
geschiedenis van het vaderland, 713: ‘een treffend voorbeeld van vereeniging der
revolutionnaire begrippen met christelijk geloof’.
Men heeft van hem: Proeven van stigtelijke mengelpoëzij, met H. v a n A l p h e n
(Utr. 1771-1772); dit werk beleefde een 6en druk, er komt een uitvoerig gedicht van
hem, de Zee, in voor; bundel Gezangen (Utr. 1790); hiervan zijn een aantal in den
nog gebruikelijken bundel opgenomen; metrische vertaling van de Gedichten van
Ossian (1e deel, Haarl. 1793); dit werk wordt voorafgegaan door een zeer uitvoerige
voorrede; vertaling van de Oden van K l o p s t o c k , en van die van W i e l a n d (1e
deel, Haarl. 1798); van de beide laatste werken is het 2e deel niet verschenen; De
zon in Mnemosyne, 2e deel. Na den dood van zijn zoon Jacob Carel, die voorgaat,
zijn zijn door deze verzamelde dichtwerken uitgegeven en met een door deze
geschreven levensbericht verrijkt (den Haag 1844, 1845).
Hij huwde in 1777 G e e r t r u i d M a r g a r e t h a C r a e y v a n g e r , geb. in Sept.
1749, overl. 23 Mei 1780, en 1 Aug. 1784 M a r i a B e r n a r d i n a G a l l é , wed.
van Mr. Nicolaas van Leyden, geb. in 1751, overl. 26 Febr. 1824. Bij de eerste had
hij den reeds genoemden zoon, bij de tweede een dochter.
Zijn portret is gegraveerd door Vinkeles, Bogerts, door C. Brouwer naar P.J. Rink,
door F.J. Pfeiffer en een onbekende.
Ramaer

[Kattenblock, Jurgen Ottens]
KATTENBLOCK (Jurgen Ottens), geb. te Leeuwarden. Bij de komst van Alva
vluchtte hij naar Oostfriesland en nam in Mei 1568 dienst in het leger van graaf
Lodewijk van Nassau, als trommelslager en pijper in het vendel van hopman Jan
Bom. Daarom werd hij als ‘Jurrien Ottes’ 18 Mei 1569 door Alva verbannen, welk
vonnis op 21 Mei 1569 werd afgekondigd.
Toen graaf Lodewijk verslagen was, keerde hij in Oostfriesland terug, maar
nauwelijks hoorde hij in Sept. 1569 van de komst van admiraal Dolhain met de vloot
der Watergeuzen voor het Vlie, of hij besloot zich bij hen aan te sluiten. Hij trok
dadelijk uit Emden te voet het land tot Harlingen door en ging daar, te gelijk met
twee andere lieden, scheep naar het Vlie; zoo kwam hij op de Geuzenvloot.
In Mei 1570 ontmoeten wij hem op de vloot als luitenant van kapitein Hendrik
Jansen. Zij rooven goederen uit een schip, dat van Riga kwam,
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maar in Emden hield men alles aan en gaf het 30 Mei 1570 den eigenaar terug. Op
16 Juni 1570 wordt hij in Emden als vrijbuiter bekend gemaakt. Volgens de
bekentenis van een gevangen genomen Watergeus was hij eerst als ‘Jurriaen Eltes’
trommelslager en luitenant van kapitein Wybe Sjoerds geweest. In Maart 1571 is
hij provoost op het schip van Focko Abels. Ziek zijnde, wilde hij 7 April 1571 's
avonds laat in Emden sluipen, maar werd betrapt en moest den raad reden en
antwoord geven. Verder is niets van hem bekend.
Zie over hem: M a r c u s , Sententiën, 189; H a g e d o r n , Ostfrieslands Handel
und Schiffahrt, 259; Archief van Emden, Vrijbuitersschade Protokollen van 30 Mei
1570, 16 Juni 1570 en 7 April 1571; Archief van Amsterdam, Confessieboek 1567-72,
fol. 176 vo; A n d r e a e , De Friesche Watergeuzen in Vrije Fries, 3e reeks, V, 80;
v a n V l o t e n , Nederl. Volksopstand (1858) I, 325.
Vogels

[Kegels, Leo]
KEGELS (Leo), pater van de orde der Eremieten-Augustijnen, geb. te Amsterdam,
werd geprofest in het klooster te Antwerpen 20 Oct. 1760. Reeds 1775 was hij als
missionaris en assistent werkzaam in de statie in de Butjesstraat te Groningen bij
een zieken medebroeder. Hij verbleef daar tot zijn dood 9 Jan. 1792.
Zie: Graf- en gedenkschriften v. Antw. IV, 260, 280; Archief aartsb. Utr. VIII, 149.
Fruytier

[Kelffken, Arndt of Arnold]
KELFFKEN (Arndt of Arnold), ook K e l f k e n , geb. te Nijmegen waarschijnlijk
omstreeks 1575, overl. aldaar na 1639, zoon van Johan, die volgt. Hij bekleedde in
zijn geboorteplaats gedurende vele jaren het ambt van schepen en richter. Ook is
hij herhaaldelijk tot burgemeester gekozen. Verder was hij gedeputeerde van het
nijmeegsche kwartier en in 1630 afgevaardigde ter generaliteit. Bij het verzetten
van de wet in deze hollandschgezinde stad (1618) behoorde hij tot de enkelen, die
door prins Maurits gehandhaafd bleven. In 1627 erkende de raad zijn verdiensten
door hem een verguld zilveren beker te vereeren. Zijn naam leeft nog voort in het
z.g. Kelfkensbosch, dat door hem in 1622 werd aangelegd. Zijn laatste bestuursjaren
kenmerkten zich door het hevig woeden van de pest, die in één jaar (Aug. 1635-36)
zes duizend burgers der stad het leven kostte.
Hij huwde te Nijmegen (18 Febr. 1599) met A l i d a v a n H e r w a a r d e n . Hun
kinderen waren W i l l e m , J a n A r n o l d , N e e l t j e , J a c o b en M a r i a .
Het familiewapen vertoont een veld van zilver met drie banden van sabel en een
vlucht tot helmteeken, waarop herhaling van het wapen.
Zie over hem en den volgende: v.d. M e e r v. K u f f e l e r , Nijmeegsche
regeeringsgeslachten in Alg. Ned. fam. blad 1891.
Bartelds

[Kelffken, Johan]
KELFFKEN (Johan), vader van den voorgaande, geb. te Kaiserswerth waarschijnlijk
omstreeks 1530, overl. vóór 20 Febr. 1611, zoon van J a c o b en van diens tweede
vrouw v a n V a l k e n b u r g h , wier voornaam niet bekend is. In 1548 werd hij poorter
van Nijmegen. Hij bekleedde er het ambt van stedelijk rentmeester, was van
1578-1608 herhaaldelijk schepen en in 1579, 1582 en 1602 regeerend burgemeester.
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Als zoodanig werd hij naar Utrecht afgevaardigd ter onderteekening van de Unie
namens de stad Nijmegen blijkens het raadsbesluit van 11 Februari 1579 in het
Guedesdachsboek. Tijdens zijn bestuur had ook de afkondiging plaats der afzwering
van Filips II. In 1582 stond hij aan het hoofd der afgevaardigden door de stad naar
den hertog van Anjou te Antwerpen gezonden. Zijn nakomelingen zijn
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tot het jaar 1735 in de regeeriug van Nijmegen vertegenwoordigd geweest.
Uit zijn huwelijk met E l i s a b e t h v.d. B e r g h sproten M e c h t e l d , W i c h m a n
en J a c o b . Zijn tweede vrouw N a l e k e v a n B u y l schonk hem 3 kinderen:
E l i s a b e t h , J o h a n en Arndt of Arnold, die voorgaat.
Bartelds

[Kels, Petrus]
KELS (Petrus), ged. te Venlo 21 Juni 1641, aldaar begr. 18 Aug. 1709, zoon van
M a t h i a s en A n n a B r a n d t s , was rentmeester der stad Venlo 1677, 1696-1702,
raadsverwant en waagmeester, huwde 25 Sept. 1667 I d a T h e u n i s s e n (ged.
14 Mei 1642, begr. 3 Maart 1704, dochter van J a c o b u s en M a r g a r e t h a v a n
B l i t t e r s w i j c k ). Uit zijn huwelijk vijf kinderen, o.a. A n n a (ged. 20 Febr. 1674,
begr. 15 Juli 1764, was geestelijke dochter; zij kocht 23 Juni 1729 van Anna Christina
Liefkens, weduwe van Arnoldus Craenen en haar dochter Anna Catharina Craenen,
geestelijke dochter, een huis gelegen in de St. Nicolaasstraat te Venlo);
M a r g a r e t h a (ged. 20 Sept. 1679, begr. 1 Febr. 1734, huwde 19 Juni 1699
A r n o l d u s W i l h e l m u s H i n s s e n , ged. 15 Maart 1676, begr. 5 April 1740,
zoon van P e t r u s H. en J o a n n a V e r v e r s ; hij werd 17 Sept. 1706 in plaats
van zijn schoonvader tot waagmeester aargesteld en vereed); J o a n n e s (ged. 17
Aug. 1683, begr. 15 Nov. 1717, was schepen van Venlo 1714-1717).
Zie: J a n V e r z i j l , Genealogie Kets; d e z ., Geestelijke dochters in Limburg's
Jaarboek (1926), 52-55; Maasgouw (1906), 29, (1920), 59; Stadsarchief te Venlo
no 222 en 403; E.J.E. K e u l l e r , Geschiedenis van Venlo, 151.
Verzijl

[Kemp, François Adriaan van der]
KEMP (François Adriaan v a n d e r ) , oudste zoon van J o h a n , cavalerieofficier
in staatschen dienst en van A n n a C a t h a r i n a L e y d e k k e r , geboren te Kampen
4 Mei 1752, gedoopt in de waalsche kerk aldaar 7 Mei d.a.v., overl. te
Oldenbarnevelt-Trenton 7 Sept. 1829. Hij bezocht de latijnsche school te Zutphen,
Zwolle en 's Hertogenbosch en werd door zijn vader reeds vroeg voor het predikambt
bestemd. Ontmoedigende adviezen van Ds. J.J. Serrurier te Zwolle brachten de
opleiding van den jongen van der Kemp een korten tijd op zijbanen: 1764 nam men
voor hem een cadetsplaats aan in het regiment Holstein-Gottorp; 1766 ging hij over
naar het cavalerie-regiment de Famars, waarbij ook zijn vader diende. Reeds in
1769 te 's Hertogenbosch verliet hij den krijgsdienst echter en vooreerst wijdde hij
zich geheel aan de studie, die hij trouwens ook in zijn militairen tijd niet had
opgegeven. In 1770 trok hij naar de universiteit van Groningen, waar hij, mede onder
invloed van prof. F.A. van der Marck (dl. III, kol. 816), alras de theorieën van het
deïsme aanhing. Daardoor in moeilijkheden gekomen met het kerkbestuur, verzette
hij in sterken afkeer van alle clericalisme en intolerantie zich tot het uiterste,
aanvaardde een breuk met zijn oom, Ds. A. 's Gravezande (zijn verzorger sinds den
dood zijns vaders in 1772), verkocht zijn reeds goed-voorziene boekerij en zocht
een nieuwė levensrichting. Een aangeboden plaats op het Remonstrantsch
Seminarium te Amsterdam meende hij te moeten afslaan om geen voedsel te geven
aan de beschuldigingen van armiiaansche ketterij, waaraan van der Marck blootstond.
Hij had zich veeleer de verdediging van den vereerden leermeester tot taak gesteld
en schreef daartoe een pamflet: Bedenkingen en Bezwaren door de Wel-Eerwaarde
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1773 wegens heterodoxie als hoogleeraar werd afgezet. Met als eenige kans voor
oogen een post op de Goudkust, hem op aanbeveling van van der Marek
gepresenteerd, kwam van der Kemp toen tot het zoeken van nadere verbinding met
de verdraagzame en niet leerstellige Doopsgezinden, wier kweekschool door den
hem bekenden prof. H. Oosterbaan (dl. II, kol. 1025) werd geleid. Inderdaad werd
hij 13 Oct. 1770 als alumnus van de Gemeenten van het Lam en den Toren
toegelaten; 18 December 1775 waren zijn studiën voltooid en naar hij zelf verzekert
was hij intusschen weer van de waarheid der Christelijke openbaring overtuigd
geraakt. In Juli 1776 koos hij uit vele beroepen dat naar Huizen; reeds in 1777
verwisselde hij zijn eerste gemeente voor Leiden, waar hij 23 November zijn intree
deed.
Als heftig agitator deed hij zich hier aanstonds kennen bij zijn actie tegen de
geüsurpeerde coöptatie van regenten van een doopsgezind hofje; zijn oude afkeer
van alle dogmatiek deed hem onderteekening weigeren van de geloofsregels,
indertijd bij samensmelting van Waterlanders en Vlamingen in de Vereenigde
Doopsgezinde gemeente van Leiden opgesteld. Aan de goede verstandhouding tot
zijn gemeentenaren deed dit echter geen afbreuk.
Weldra zouden niet in de eerste plaats de kerkelijke quaesties hem bezighouden.
Een zijner diakenen, Leendert Herdingh, drukker voor jhr. J.D. van der Capellen,
was het misschien, die van der Kemp met den overijsselschen landjonker in
aanraking bracht. In elk geval zien wij den doopsgezinden vermaner kort na zijn
komst te Leiden in woord en geschrift ijveren voor de staatkundige inzichten van
zijn geavanceerden vriend. Zijn eerste staatsrechtelijke publicatie waren de
Aenmerkingen over de Verklaering der Unie van Utrecht door den Wel-edelen Heere
en Meester Picter Paulus, in drie Brieven aan een Heer van Regeering geschreven
door E(en) H(ollandsch) J(ngezetene), verschenen in Mei 1778 te Leiden en in 1781,
met nog twee brieven vermeerderd, onder schrijvers eigen naam herdrukt. Schrijver,
die Paulus in vele opzichten bewondert, spreekt er zich uit voor een extreem
provinciaal particularisme en blijkt reeds tegenstander van stadhouderlijke arbitrage.
Hij verklaart zich vijand van de bestaande militaire rechtspraak in civiele zaken
militairen betreffende en in strafzaken buiten de eigenlijke militaire delicten en begeeft
zich daarmee reeds in een materie waarover hij later, toen dit strijdpunt weer actueel
was geworden, zijn Magazijn van Stukken tot de Militaire Jurisdictie betrekkelijk van
1781-1783 (Utr. 1783, 8 deelen) zou uitgeven, benevens een Nalezing (Utr. 1785,
2 dln.). De strekking van dit alles was duidelijk antistadhouderlijk.
Was van der Kemp in deze geschriften en verzamelingen nog min of meer
zelfstandig te werk gegaan, in veel van zijn verdere publicistische werkzaamheid
mag men hem met de Jong wel den famulus van van der Capellen noemen. Aan
het befaamde libel Aan het Volk van Nederlandt had van der Kemp, naar bekend
is, als schrijver geen deel; hij bezorgde er alleen de uitgave van en organiseerde
de distributie. Overigens heeft van der Capellen ook de pen van zijn vriend
herhaaldelijk aan het werk gesteld. In 1778 kwam anoniem de eerste van v.d. Kemps
Drie Brieven over de Drosiendiensten in Overijssel, door een Heer uit Twente aan
een koopman in Amsterdam en daarop volgden de verschillende geschriften in dicht
en ondicht, die samen met de Brieven in 1785 als Stukken over de Drostendiensten
in Over-
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jssel met den naam van den samensteller te, Leiden werden herdrukt. De pamfletten
waren door van der Kemp los samengesteld uit materiaal door van der Capellen er
voor verstrekt en bedoelden een algemeene adresbeweging tegen de corveeën uit
te lokken. Zij slaagden daarin werkelijk.
In 1779 was van der Kemp verder begonnen met het samenstellen van een
anonieme collectie documenten, onder den titel Jr Joan Derk van der Capellen,
Heer van den Pol, beschreven in de Ridderschap van Overijssel, Regent, een
verzameling die in totaal vijf vervolgen beleefde tot zij in 1785 werd afgesloten,
tegelijk met de verschijning van de reeds eerder geschreven Historie der Admissie
in de Ridderschap van Overijssel van Jhr Johan Derk van der Capellen, Heer van
den Poll enz. (Leiden 1785), die aanvankelijk als inleiding op bovengenoemde
collectie was bedoeld. De voorstelling van de behandelde gebeurtenissen is in de
Historie der Admissie zoo afwijkend van de werkelijkheid, dat men geneigd is met
den deskundigen beoordeelaar (de Jong) aan te nemen, dat het geschrift door van
der Capellen zelf als te duidelijk tendentieus uit de openbaarheid is teruggehouden
en daarom pas na diens dood kon verschijnen. In zijn ijver als partijman bleef van
der Kemp allerminst betrouwbaar.
Als trouw trawant van den Overijsselaar ook vol belangstelling voor den
amerikaanschen vrijheidsoorlog, bezorgde van der Kemp een vertaling van Brieven
van.... Jonathan Trumbull (27 Juni 1777) en Williamn Livingston (30 Nov. 1778)....
aan Johan Derk van der Capellen (Amsterdam, z.j.), die later blijkens bericht van
den drukker konden worden ingevoegd in de Verzameling van Slukken tot de dertien
Vereenigde Staten van Noord- Amerika betrekkelijk (Leiden 1781), door van der
Kemp bijeengebracht en onder pseudoniem Junius Brutus van een vergelijking
tusschen de Nederlanden en de Vereenigde Staten, bij wijze van voorrede voorzien.
In het geschil over beperkt en onbeperkt convooi koos van der Kemp duidelijk
partij met zijn Verzameling van stukken tot de Vereenigde Nederlanden betrekkelijk,
door Junius Brutus secundus Friso (Leiden 1780). De Lierzang tot verheerlijking
van protesteerenden in Friesland tegen het beperkt convooi, schoon in 1780 bij van
der Kemps gewonen uitgever en onder zijn gebruikelijke naamletters E.H.J.
verschenen, was echter geschreven door Pieter Vreede. Toen de promotor der
universiteit tegen den drukker deswegen optrad aanvaardde van der Kemp echter
terwille van zijn vriend en gemeente-lid de verantwoordelijkheid en doorstond hij
een proces, dat van 1 Mei 1780-28 Januari 1782 duurde, doch met vrijspraak
eindigde. Daar men allerwegen aannam, dat de Lierzang slechts een voorwendsel
was geweest en dat de ergernis vooral door de bovengenoemde Verzameling van
Junius Brutus secundus Friso was gewekt, had het proces zich ten slotte toch niet
tegen den verkeerde gericht.
Hoewel de gemeentenaren het politiek bedrijf van hun vermaner afkeurden, durfde
van der Kemp hun toch in zijn preeken naast zedekundige ook staatkundige
voorlichting opdringen, weidde hij uit over het verkeerde van de monarchie, wees
op de heilzon, die in Amerika was opgegaan en prees van der Capellen.
Vloekpsalmen moesten in den dienst daarbij nadere stichting brengen. Zoo lezen
wij een en ander uit zijn Elftal kerkelijke Redevoeringen (Leiden 1782), Vier (later
vijf) tal Leerredenen op Bedestonden (ald. 1783) en vooral uit Het Gedrag van Israel
en Rehabeam, ten spiegel van volk en vorst, in eene Leerrede over I Kon. XII:
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3b-20a, een herhaaldelijk gehouden en in 1783 herdrukte preek, die een
rechtstreekschen aanval op het stadhouderschap inhield. Zij werdin Jacobi's vertaling
opgenomen in J a c o b i u n d L ü d e r Holländische Stats-Anzeiger I, 267 v. Op
de scherpe Staatkundige Aanmerkingen, die P. Hofstede er in 1783 tegen deed
verschijnen, antwoordde van der Kemp niet (vgl. K n u t t e l no. 20397).
Steeds heviger ijverde van der Kemp als Patriot. Niet alleen weerde hij zich met
de pen, nu wellicht ook in de Politieke Kruier, L'observateur français, zeker in De
Post van den Nederrhijn, eerst als Publicola in de nrs. 252 en 277 ten gunste van
Alexander Philip van der Capellen, miskend hoveling van den stadhouder, in de
nrs. 333, 338, 340 onder eigen naam ten behoeve van den in proces gewikkelden
redacteur van de Politieke Kruier, Mr. J.C. Hespe (dl. I, kol. 1092) en in verband
daarmee tegen Amsterdamsche Brieven II-V van Mr. H. Calkoen (dl. III, kol. 195),
wien op zijn derden en vierden brief ook in brochure-vorm bescheid werd gedaan;
hij was ook leider en honorair lid van het leidsche vrijcorps, dat sinds 1784 na
reorganisatie ‘Voor vrijheid en vaderland’ als devies voerde, en stond soms met de
uniform onder zijn toga 's Zondags op den preekstoel. In 1785 echter zou zijn
gemeente van hem verlost worden. Heftig democratisch Patriot als van der Kemp
was, een der voorstellers van de ‘Acte van Verbintenis’ ‘tot maintien eener wettige
republikeinsche regeeringsvorm’, die een ‘volksregeering bij representatie’ wilde,
‘geen aristocratische familieregeering’, kwam hij in botsing met den
aristocratisch-patriottischen magistraat van Leiden, die een adres van ingezetenen
rechtstreeks aan de Staten van Holland niet wenschte te tolereeren. Hij nam daarop
zijn ontslag uit het vrijcorps en verliet kort daarop Leiden om orde op familiezaken
in 's Hertogenbosch te stellen. Zijn gemeente liet hem gaan onder beding, dat hij
voor een plaatsvervanger zou zorgen.
Hoewel van plan nu werkelijk het publieke leven vaarwel te zeggen, vond van der
Kemp zich op zijn reis weldra te Wijk bij Duurstede weer midden in den politieken
maalstroom. Reeds 1 Augustus 1785 zag hij er zich gekozen tot kapitein van het
corps Groene Jagers ‘Pro Pace et Bello’, dat de Wijkenaren hadden opgericht om
tegenover de staten van Utrecht kracht bij te zetten aan hun tegen de regenten
gekeerd optreden. Den eersten Jan. 1787 zette hij bovendien de bewoners van
Heusden in een gloeiende redevoering aan tot afzetten van den magistraat en
herneming van de oude volksrechten. Den loop der gebeurtenissen volgde hij verder
echter steeds te Wijk waar hij, na een vloedgolf van democratie, door hein zelf
begeleid met Vaderlandsche zangen van Junius Brutus en Junius Batavus (Leiden
1787) ook den ommekeer meemaakte: 6 Juli 1787 nam Wijk troepen van den Prins
in en de leiders der Patriotten werden gevankelijk naar Amersfoort gevoerd. Later
toen de Pruisen waren verschenen en Utrecht door de democraten was ontruimd,
werden van der Kemp en de majoor der wijksche jagers Adriaan de Nijs in
laatstgenoemde stad op het huis Hazenberg, deel van het stadhuis, vast gezet en
eerst 19 December 1787 herkregen zij de vrijheid, nadat de Nijs een borgtocht van
ƒ 49.000 ook voor van der Kemp had gestort.
Daar van der Kemp van zijn gevangenis uit definitief ontslag als voorganger te
Leiden had genomen en hij verder uit Utrecht was gebannen, besloot hij met de
zijnen een sedert 1785 gekoesterd plan te volvoeren en naar N. Amerika uit te
wijken. Over Antwerpen en Hâvre bereikte hij 4 Mei 1788 New York, waar hij, dank
zij aanbeve-
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lingen van Lafayette, John Adams en Thomas Jefferson, hem persoonlijk of door
bemiddeling van R.J. van der Capellen van de Marsch verschaft, in leidende kringen
vriendelijk werd ontvangen. Reeds 26 Februari 1789 liet hij zich en zijn gezin
naturaliseeren. Hij kocht land te Esopus bij Kingston aan de Hudson en leefde er
van 1789 tot 1794. Het was zijn leertijd in den landbouw en het kostte hem een goed
deel van zijn schamel kapitaaltje. Vol goeden moed en in verwachting van een idylle
trok hij daarop naar ‘Kempwijk’ aan het Oneida-meer, een nog aan te leggen hoeve
midden in de wildernis aan de uiterste westgrens van New Yorks bewoonde wereld.
Hij had er moeilijke jaren; gaandeweg zag hij zijn illusie van een onafhankelijke
bloeiende hoeve aan zijn kinderen te kunnen nalaten vervliegen; eindelijk dwong
ziekte van zijn vrouw hem in 1797 meer bewoonde streken op te zoeken. Sedert
woonde hij te Oldenbarnevelt, later Trenton, nu Barnevelt genaamd, op een
landetablissement, dat door den rotterdamschen suikerraffinadeur Gerrit Boon, later
door den uitgeweken delftschen patriotten-officier en drukker A.G. Mappa werd
beheerd voor een amsterdamsche combinatie met Pieter Stadnitski (zie art.) aan
het hoofd. Daar bracht hij met lichten tuinarbeid en vooral met studie de verdere 22
jaren van zijn leven door, in Amerika geëerd als geleerde, benoemd tot lid van
onderscheidene geleerde genootschappen, in 1820 door de universiteit van Harvard
tot doctor honoris causa in de rechtswetenschap bevorderd. Van 1817-1822 bewerkte
hij in opdracht van de regeering van New York Twenty eight volumes of Translations
from the Dutch Colonial Records of the State of New York (1638-1674). Hoe zeer
hij steeds vol belangstelling de gebeurtenissen in Amerika en in Nederland bleef
volgen, blijkt uit de lijst van zijn redevoeringen, publicaties en onuitgegeven
geschriften, die men bij Fairchild, 214 v. aantreft en uit zijn correspondentie. Dat
men in Nederland hem niet geheel vergeten had, blijkt uit de nederlandsche
vertalingen van sommige zijner amerikaansche toespraken: in 1800 verscheen de
Lofrede op George Washington...., mede grootendeels in de Vaderlandesche
Letteroefeningen 1800 II, 656 opgenomen: 1816 de Redevoering ter gedachtenis
der roemrijke gebeurtenis van de verlossing der Nederlanden van de Fransche
dwingelandij. Dat men geruimen tijd een deel van het lezend publiek met den naam
van der Kemp nog prikkelde, blijkt uit het feit, dat J. Lublink de Jonge, die de Lofrede
had vertaald, er de voorkeur aan gaf op het titelblad ongenoemd te blijven. Van der
Kemps staatkundige inzichten intusschen gingen als die van velen, van hevige
verbittering tegenover het Oranjehuis over in groote waardeering voor het werk van
Willem I.
Van der Kemp overleed te Oldenbarnevelt-Trenton 7 September 1829. Hij was
van 20 Mei 1782 tot den dood zijner echtgenoote op 6 September 1828 gehuwd
met R e i n i r a J o h a n n a E n g e l b e r t h a V o s , dochter van J a c o b ,
oudburgemeester van Nijmegen, en C u n e i r a B e e c k m a n , stammend uit een
prinsgezinde familie met, door het geslacht Beeckman, familierelaties in New York.
Uit het huwelijk sproten J a n J a c o b , geb. te Leiden 22 April 1783, later hoofdagent
van de z.g. Holland Land Company te Philadelphia (zie art. van Staphorst),
C u n e i r a E n g e l b a r t a , geb. te Leiden 17 Februari 1785, P i e t e r , geb. te
Esopus in October 1789.
Een miniatuur van F.A. van der Kemp ‘Ritter fecit 1776’ vindt men als frontispiece
in F a i r c h i l d s uitgave der autobiographie; tegenover p.
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94 vindt men daar de reproductie van een geschilderd portret, dat eenige vrienden
voor mevrouw van der Kemp - Vos te Utrecht van den gevangen Patriot lieten
vervaardigen. Een spotprent van 1786, waarop van der Kemp stuat afgebeeld onder
de Hedendaagsche Cantzelhuzaren, beschrijft F r e d . M u l l e r , Ned. Historieprenten
onder no. 4748. Een fransch spotliedje werd afgedrukt in De Navorscher 1856, 269.
Voor uitbreiding en bevestiging van het bovenstaande vgl.: G.W. Vreede in
Aanteekeningen Sectieverg. v.h. Prov. Utr. Gen. 1862, p. 34 v., waar ook een
engelsche schets voor een groot werk over Moral and physical causes of the
Revolutionory Spirit; J. H a r t o g , Een vurig Patriot in Gids 1876, IV, ook De dagen
der Patriotten, 50; H e l l e n L. F a i r c h i l d , Francis Adrian van der Kemp, (New
York 1903); M. O n n e s M z n , De Vermaner François Adriaan van der Kemp in
Doopsgez. Bijdr. 1907, 98 v.; P.J. Blok, Geschiedenis eener Hollandsche Stad III
('s Gravenh. 1916); M. d e J o n g H z n ., Joan Derk van der Capellen (Groningen
1922); d e z ., De oudste uitgaven van het Pamflet ‘Aan hetvolk van Nederland’
(Gron. 1924). Eenige bibliographische quaesties behandelt van D o o r n i n c k ,
Vermomde en Naamlooze schrijvers I, kol. 78, kol. 160 v., kol. 633 en II nos. 756
en 757 en no. 3236. De ald. I, kol. 636 genoemde ‘Bedenkingen door F r a n k d e
V r i j e ’ zal men intusschen met Hartog a.w. p. 417 e n d e J o n g a.w. p. 293 aan
Pieter Vreede moeten toeschrijven. Op gezag van van der Kemps autobiographie
mag men hem met P. Vreede en P. van Schellen samen een aandeel toekennen
in Catalogue raisonnée d'une collection de Tableaux peints par les plus fameux
artistes de ce pays no. 2, En Hollande 1783 K n u t t e l no. 20421, van Doorninck,
II, no. 829, een reeks satyrische portretten van Prinsgezinden. Voor eenige
geschriften, die niet met zekerheid aan van der Kemp kunnen worden toegeschreven,
zie K n u t t e l , nos. 19347 en 19349. Over van der Kemps meewerking aan De Post
van den Nederrhijn zie W.P. S a u t i j n K l u i t in Bijdr. v. Vad. Gesch. en Oudheidk.,
N.R. X en 3e R, I.
van Winter

[Kempenaer, jhr. Antoon Anne van Andringa de]
KEMPENAER (jhr. Antoon Anne v a n A n d r i n g a d e , geb. te de Lemmer 3 Dec.
1777, overl. te 's Gravenhage 13 Juni 1825, was de zoon van R.L. van A. de K. (1),
die volgt kol. 960, uit zijn eerste huwelijk met J.E. d'A r n a u d . Toen zijn vader lid
van het Wetgevend lichaam werd, wist deze hem 1 Oct. 1802 benoemd te krijgen
tot een der 14 drosten in Friesland, en wel in het 5e drostambt, bestaande uit
Utingeradeel, Haskerland, Sloten, Doniawerstal en Lemsterland, niettegenstaande
dit een rechterlijke betrekking was en hij geen meester in de rechten was. Op 24
Febr. 1806, toen Friesland in 15 drostambten verdeeld werd (alleen de 7 grootere
steden waren van deze verdeeling uitgezonderd), werd hij drost in het 13e drostambt,
bestaande uit Sloten en de beide laatstgenoemde grietenijen. Hij woonde te de
Lemmer.
Toen de landdrosten en kwartierdrosten 8 Mei 1807 werden ingevoerd, werd de
titel van de Kempenaer in baljuw veranderd.
Toen de rechterlijke organisatie in 1811 op fransche leest geschoeid werd, werd
hij vrederechter in het kanton de Lemmer. Tevens werd hij lid van den consefl général
van het departement Frise, terwijl hij den arrondissementsraad van Sneek in 1813
voorzat.
Na de bevrijding werd hij 29 Aug. 1814 door den Souvereinen Vorst benoemd tot
lid der Provinciale Staten van Friesland voor de eigenerfden van
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Lemsterland en 2 Oct. 1814 tot lid van Gedeputeerde Staten. Maar na de vereeniging
met de zuidelijke Nederlanden werd hij bij koninklijk besluit van 1 Sept. 1815 tot lid
der Tweede Kamer benoemd en gaf hij die betrekkingen dus op. Hij werd als kamerlid
geregeld herkozen, in Juli 1824 met kleine meerderheid. Op 29 Juni 1816 werd hij
tot grietman van Lemsterland benoemd.
In 1816 werd hij in den adelstand verheven.
Hij schreef Memorie over den vrijen graanhandel in de Nederlanden den Haag
1824.
Hij huwde in Oct. 1798 A n n a M a r i a C a t h a r i n a A l b e r d a v a n
E k e n s t e i n , geb. 18 Maart 1779, overl. 22 Sept. 1854, bij wie hij 8 zonen en 4
dochters had; van de zonen volgen O.R., kol. 959, R.L. 2, kol. 960, en T.A.M.A.,
kol. 96?.
Ramaer

[Kempenaer, jhr. Imilius Josinus Willem Hendrik van Andringa de]
KEMPENAER (jhr. Imilius Josinus Willem Hendrik v a n A n d r i n g a d e ), geb. te
St. Anna-Parochie 2 M1aart 1844, overl. te Leeuwarden 3 Sept. 1895, was de zoon
van jhr. T.A.M.A. van Andringa de Kempenaer zie kol. 962 en A.G. d e S c h e p p e r .
Hij was eenige jaren bij de maatschappij van weldadigheid te Frederiksoord
werkzaam en werd 8 Juni 1869 benoemd tot burgemeester van Ferwerderadeel.
Op 17 Aug. 1875 werd hij in het district Dokkum tot lid der Provinciale Staten van
Friesland gekozen. Bij zijn periodieke aftreding tegen Juli 1883 verzocht hij niet
weder voor het lidmaatschap in aanmerking te komen en werd hij 8 Mei te voren
vervangen.
Bij koninklijk besluit van 10 Mei 1879 werd hem op zijn verzoek eervol ontslag
als burgemeester verleend en hij zette zich toen te Leeuwarden neder.
Hij was in tegenstelling met zijn vader de liberale beginselen toegedaan.
Hij huwde 15 Juli 1867 S j o u c k j e J a c o b a D o d o n e a C a t s , geb. 23 Febr.
1847, nog in leven, bij wie hij een zoon en 5 dochters had.
Ramaer

[Kempenaer, jhr. Mr. Onno Reinst van Andringa de]
KEMPENAER (jhr. Mr. Onno Reinst v a n A n d r i n g a d e ), geb. te Groningen 1
Juli 1801, overl. te Bad Neuenahr 8 Aug. 1868, was de oudste zoon van jhr. A.A.
van A. de K., zie kol. 958, en jkvr. A.M.C. A l b e r d a v a n E k e n s t e i n . Hij
studeerde te Leiden, waar hij 24 Mei 1820 werd ingeschreven en 26 Mrt. 1824 in
de rechten promoveerde op een dissertatie getiteld De ludo et sponsionibus
secundum principia juris hodierni. Hij zette zich als advocaat te de Lemmer neder
en werd 1 Juni 1824 in de grietenij Lemsterland door de ridderschap tot lid der
Provinciale Staten van Friesland gekozen. Hij volgde zijn vader in Aug. 1825 als
grietman van Lemsterland op.
In Juni 1827, na de wijziging van het reglement voor de Staten van Friesland van
Aug. 1825, werd hij door de geheele ridderschap van Friesland als Statenlid
herkozen.
Op 29 Sept. 1830 ging hij als grietman over naar Rauwerderhem en ging hij te
Rauwerd wonen.
Op 10 Juli 1837 kozen zijn medeleden hem tot lid van Gedeputeerde Staten van
Friesland; hij ging toen op de buitenplaats Jagtlust in het Oranjewoud bij Heerenveen
wonen. Hij bleef dit tot de invoering der nieuwe kieswet in Sept. 1850. Als van
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ultra-conservatieve beginselen, wenschte hij niet in de nieuwe staten zitting te
hebben. Ook toen hij 27 Mei 1856 in het district Sneek weder tot lid der Staten
gekozen werd, nam hij deze benoeming niet aan.
Op 9 Juni 1852 hield hij als voorzitter van het
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landbouwcongres te Leeuwarde een uitvoerige openingsrede.
Hij huwde 18 Nov. 1829 R i g t j e J o h a n n a G o s l i g a , geb. 29 Nov. 1802,
overl. 20 Sept. 1850. Hun huwelijk was kinderloos.
Ramaer

[Kempenaer, Regnerus Livius van Andringa de (1)]
KEMPENAER (Regnerus Livius v a n A n d r i n g a d e (1), geb. te 's Hertogenbosch
24 Maart 1752, overl. te Arnhem 3 Dec. 1813, was de zoon van H e n d r i k v a n
A n d r i n g a d e K e m p e n a e r en Q u i r i n a J a c o b a S c o t t . Hij werd in 1772
grietman van Lemsterland en werd eenige jaren later benoemd tot lid van
Gedeputeerde Staten en nog later tot rentmeester der geestelijke goederen in
Peelland in het generaliteitstand Brabant. Hij was, zooals de meeste friesche
aristocraten, een tegenstander van den stadhouder Willem V, maar sedert omstreeks
1783 warm oranjegezind omdat de stadhouder de privilegiën der friesche bestuurders
niet wilde, beperken. Eenigen tijd schijnt hij met C.L. van Beyma (dl. VIII, kol. 94)
medegegaan te zijn, althans hij was in 1782 correspondent van een te Amsterdam
zetelende commissie om de misbruiken in de regeering der Vereenigde Nederlanden
tegen te gaan.
Hij was een der twee leden van de commissie uit Gedeputeerde Staten, die de
handelingen van den hoogleeraar Valckenaer (dl. I, kol. 1509) moesten onderzoeken;
zij deden in een rapport, gedagteekend 12 Mei 1787 het voorstel, Valckenaer te
ontslaan en daartoe werd door de Staten 15 d.a.v. besloten.
In Jan. 1795 werd hij, zooals de andere leden zijner factie, uit al zijne betrekkingen
gezet. Na de omkeering ingevolge den derden staatsgreep van 19 Sept. 1801 werd
hij door het Staatsbewind 22 Oct. d.a.v. benoemd tot lid van het Wetgevend lichaam.
De raadpensionaris Schhimmelpenninck benoemde hem 6 Mei 1805 in het zeer
gereduceerde Wetgevend lichaam; hij was daar toen de eenige vertegenwoordiger
van Friesland. Ook onder koning Lodewijk werd hij 25 Oct. 1806 tot lid van het nu
weder meer uitgebreide Wetgevend lichaam benoemd.
Dezelfde vorst benoemde hem 8 Mei 1807 tot landdrost, dezelfde betrekking als
thans commissaris der Koningin, in het departement Friesland. Na de inlijving bij
Frankrijk werd hij 13 Dec. 1810 benoemd tot préfet ook dezelfde betrekking in het
departement Issel Supérieur, ongeveer bestaande uit Gelderland benoorden de
Waal. Hij ruilde met zijn ambtgenoot Mr. J.G. Verstolk van Soelen.
Dat hij, hoewel den laatsten tijd van zijn bestuur ziekelijk, door den Keizer
gehandhaafd werd, terwijl deze er niet tegen opzag, hen die hem niet bevielen, te
ontslaan, zooals de uitstekende prefecten Hofstede en Wichers hebben ondervonden,
pleit misschien tegen zijn zelfstandigheid.
Hij overleed terwijl Arnhem door de pruisische troepen belegerd werd.
Hij huwde 6 Juni 1774 J u d i t h E l i s a b e t h d'A r n a u d , geb. 17 Aug. 1756,
overl. 10 Febr. 1780 en daarna 20 Oct, 1800 A u r e l i a W i l h e l m i n a C a m s t r a
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 , geb. 6 Maart 1775, overl.
15 Febr. 1857. Bij elk harer had hij een zoon; de oudste Antoon Anne gaat hiervoor
kol. 958.
Ramaer

[Kempenaer, jhr. Regnerus Livius van Andringa de (2)]
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KEMPENAER (jhr. Regnerus Livius v a n A n d r i n g a d e ) (2), geb. te Leeuwarden
6 Febr. 1804, vermist met zijn schip sedert 1 Mrt. 1854, was de tweede zoon van
jhr. A.A. van A. de K., zie kol. 958, en jkvr. A.M.C. A l -
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b e r d a v a n E k e n s t e i n . Hij nam in 1819 dienst bij de infanterie en werd in
1823 tot luitenant bij dat wapen benoemd. Hij kwam te Koevorden in garnizoen. Na
den belgischen opstand kwam hij met hetregment, waarbij hij onder kolonel Ledel
diende, te Oostburg in garnizoen. Hij was daar eenige jaren adjudant van dien
hoofdofficier, en verwierf er de Militaire Willemsorde. Hij verzocht, als geplaagd door
zeeuwsche koortsen, ontslag als adjudant en dit werd hem 8 Mei 1834 eervol
verleend; tevens verkreeg hij een verlof van 3 maanden, later nog met 2 maanden
verlengd. Vervolgens verzocht hij eervol ontslag uit den militairen dienst, maar dit
werd hem zonder de vermelding eervol bij koninklijk besluit van 3 Nov. 1834 verleend.
Hij vertrok kort daarna naar Nederlandsch Oost-Indië, waar hij in 1836 in kennis
geraakte met Mr. H.G. Nahuys van Burgst (dl. I, kol. 1356), generaal-majoor en lid
van den Raad van Indië. Beiden werden hoofden van een vereeniging genaamd
‘Fidélité au roi et mort aux traitres’ en repatrieerden in 1839.
Door bemiddeling van Nahuys wist hij zich in Nov. van hetzelfde jaar bij den
toenmaligen kroonprins, later koning Willem II, in te dringen. Hij verkreeg, toen de
Koning den troon 21 Nov. 1840 bestegen had, een jaargeld van hem van ƒ 3600,
volgens zijn eigen ongeloofwaardige verklaring omdat bij maatregelen genomen
had ter voorkoming van het huwelijk van Willem I met freule d'Oultremont, alvorens
deze afstand van den troon gedaan had. Na dien afstand had het huwelijk 16 Febr.
1841 plaats.
Een geheele bende wist den Koning angst voor publicatie in te boezemen en het
is vrij zeker, dat de Kempenaer hun hoofd was. Hij heeft van 1843 tot 27 Febr. 1848
geen toegang tot den Koning gehad, maar deze, wiens angst voor een omwenteling
in den trant der fransche toen van ziekelijken aard was, liet hem en op 8 Mrt. 1848
een lid der bende, jhr. A.J.E. Engelbert van Bevervoorde (dl. I, kol. 326) bij zich toe
en zij wisten de angst te vergrooten. Zeker had de Koning zich het een of ander te
verwijten en meende hij de bende met geld tot stilzwijgen over te halen. Maar zooals
dit steeds gaat, de Kempenaer contracteerde met hen, dat zij naar het buitenland
zouden vertrekken, somtijds heeft hij en zelfs Nahuys hen daarheen vergezeld, alles
natuurlijk met betaling eener som in eens en uitkeering van een jaargeld. In 1848
verscheen een werk van M e e t e r , Holland, its institutions, its press, kings and
persons, waarin een hoofdstuk The horrid secret between Petrus Janssen and
William II, for six months silenced for 15000 guilders, hetwelk weder stof tot chantage
gaf, daar Janssen, die door bemiddeling van de Kempenaer naar Amerika vertrokken
was, weder te Brussel woonde. Bevervoorde, die in allerlei persprocessen gewikkeld
was, heeft eenigen tijd te Parijs vertoefd, en blufte van daar, dat hij vier
ultra-republikeinsche bladen in zijn macht had, ook dit bracht hem geld op. De
Kempenaer verhaalt (Gesch. Bijdr., zie beneden, blz. 22), dat zijn overredingskracht
op 27 Febr. 1848 den Koning er toe gebracht zou hebben, de ministers de Jonge
van Campens Nieuwland, Baud, van Doorn van West-capelle en van Hall van hun
zetel te doen aftreden. Dit verhaal is zeker verzonnen; van Hall was reeds 1 Jan.
te voren afgetreden, de Jonge en Baud verzochten eerst na den stap des Konings,
zonder hun voorkennis 13 Maart bij den voorzitter der Tweede Kamer Boreel gedaan,
op 15 d.a.v. ontslag, van Doorn was vice-president van den Raad van State.
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Toen de koning, wiens hartkwaal door de politieke en particuliere geburtenissen
van het laatste jaar verergerd was, op 17 Febr. 1849 plotseling overleed, viel het
handig opgezette gebouw in duigen. De Kempenaer, die, rekenende alles van Z.M.
vergoed te zullen krijgen, zelf ook aan Bevervoorde, Janssen en anderen belangrijke
sommen had voorgeschoten, heeft van dat oogenblik af niettegenstaande alle
pogingen bij koning Willem III, bij prins Hendrik, bij de groothertogin van
Saksen-Weimar, bij de koningin-weduwe Anna Paulowna, bij prins Frederik en bij
den raad van administratie der zeer bezwaarde nalatenschap van Willem II, welke
eerst 25 jaren later is afgewikkeld kunnen worden, nimmer eenig antwoord op al
zijn verzoeken ontvangen. Hij wist den dichter A. van der Hoop Jrsz. te beduiden,
dat hij slecht behandeld was en deze heeft hem in eenige gedichten verheerlijkt.
Hij begon een proces tegen genoemden raad van administratie, waarin hij 21 Mei
1853 voor den Hoogen Raad gepleit heeft, maar hij heeft het in alle instantiën
verloren. Hij besloot toen, daar hij geheel berooid was, naar Amerika te reizen. Van
het schip, waarmede hij daarheen is vertrokken, is evenmin als van hem ooit iets
vernomen.
Hij schreef: Memorie gerigt aan den heer directeurgeneraal van Oorlog, de 2de
druk is van 1835, geen uitgever vermeld; Eene geschiedkundige bijdrage tot eene
juiste waardeering der staatkundige gebeurtenissen in Nederland in de maand Maart
1848, (den Haag en Amst. zonder jaartal (waarschijnlijk 1850)); Licht- en
bliksemstralen, 1e gedeelte geen uitgever vermeld, waarschijnlijk 1853.
Hij was ongehuwd.
Ramaer

[Kempenaer, jhr. Tjaard Anne Marius Albert van Andringa de]
KEMPENAER (jhr. Tjaard Anne Marius Albert v a n A n d r i n g a d e ), geb. te
Leeuwarden 17 Juli 1806, overl. aldaar 23 Mrt. 1870, was de derde zoon van jhr.
A.A. van Andringa de Kempenaer (kol. 958) en jkvr. A.M.C. A l b e r d a v a n
E k e n s t e i n . Hij ging in de gemeentelijke administratie. Hij werd in 1830 eerste
luitenant der mobiele friesche schutterij, was eenigen tijd als zoodanig in
Noord-Brabant werkzaam en nam aan den tiendaagschen veldtocht deel. Hij werd
5 Juli 1834 benoemd tot grietman van het Bilt en ging wonen op het buitengoed
Oostenburg onder St. Anna Parochie.
Op 1 Juni 1837 werd hij in het kiesdistrict. Dronrijp tot lid der Provinciale Staten
van Friesland gekozen. Toen ingevolge de nieuwe kieswet een meer uitgebreid
kiezerskorps de leden van dit college verkoos, behoorde de Kempenaer op 3 en 17
Sept. 1850 niet tot de gekozenen, maar op 1 Oct. d.a.v. kozen de Staten hem tot
lid der Eerste Kamer.
Bij koninklijk besluit van 16 Dec. 1855 werd hij op zijn verzoek eervol ontslagen
als burgemeester en hij vestigde zich toen te Leeuwarden. Met het oog op zijn
richting werd hij bij zijn periodieke aftreding op 11 Juli 1865 niet herkozen.
Hij huwde 30 Oct. 1834 A m e l i a G e r a r d i n a d e S c h e p p e r , geb. 21 Juli
1813, overl. 1 Aug. 1906, bij wie hij 3 zonen en 6 dochters had; zijn zoon I.J.W.H.
gaat hiervoor kol. 959.
Ramaer

[Enniphovius, Engelbertus]
KENNIPHOVIUS (Engelbertus), K e n n i p h o v e n , ook genaamd R e m u s o r i u s ,
geb. te 's Gravenhage, overleed te Diest (Belg.) omstreeks 1650. Hij voltooide zijn
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studie te Leuven in het Pauscollege onder den bekenden professor Jac. Jansonius
(dl. VII, kol. 673). Hij behaalde aldaar den graad van licentiaat in de theologie. Op
diens raad verbond hij zich in 1603 als lector der theo-
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logie aan de abdlj te Averbode, gevestigd te Diest in haar refuge. De bestuurder
der hollandsche missie Sasbold schreef van uit Keulen, dat hij hem noodig had in
de plaats van den gevangen genomen Adelbertus Eggius. Kenniphovius, die meende,
dat hij zijn overeenkomst moest navolgen en gaarne zien wilde oefenen en studeeren,
haastte zich niet om te vertrekken. Na een brief met hevige bedreigingen van
Sasbold, 1 Maart 1604, bood Kenniphovius zijn diensten aan tegen het begin van
den volgenden zomer. In 1605 werd hij aangesteld als pastoor te 's Gravenhage en
tot aartspriester van die streek. Hij zorgde ook voor de Katholieken der omgeving
en doopte te Monster, Poeldijk, Gravezande en Wassenaar. Volgens de Relatio van
de la Torre was hij 1638 nog in den Haag. Het verslag van 1616 noemt hem Engelb.
Remusorius. Uit de Batavia sacra blijkt, dat hij in strijd was met de Jezuïeten van
zijn district, die steunend op hun voorrechten aan zijn voorschriften niet voldeden.
Bij name worden P. Makenblijde en v.d. Tempel en P. Stalpaart en Tack genoemd
zie hierover de brieven in Arch. aartsbisd. Utr. XIV, 55 en vv.. Als lid van den raad
van het vicariaat van Utrecht onderteekende Kenniphovius de scheiding der colleges
van Utrecht en Haarlem 1615. 3 Maart 1620 gaf de vicaris Phil. Rovenius hem den
titel van kanunnik van St. Maarten te Utrecht. De kanunnikdijen waren in handen
der Protestanten. Ten laatste nam hij ontslag om zijn ouderdom en wegens
moeilijkheden met de haagsche Katholleken, die zijn streng optreden tegen hun vrij
en weelderig leven euvel opnamen. Hij vestigde zich te Diest. Volgens V a l .
A n d r e a s en F o p p e n s schreef hij een wederlegging van den heidelbergschen
Catechismus en een traktaat over het vagevuur en de aflaten. Zijn naam komt niet
voor in het Necrolog. Harlem.
Zie: Batavia sacra II, 239-240; Hist. episc. Ultraj. 431; Archief aartsbisd. Utr. I,
219, XI, 99, XII, 206, XX, 363; Bijdr. bisdom Haarlem I, 322, V, 451, VIII, 9, XVIII,
273; F o p p e n s , Bibl. Belg. 263.
Fruytier

[Kerckhoff, Charles Emile Pierre van]
KERCKHOFF (Charles Emile Pierre v a n , geb. te Zwolle 11 Nov. 1861, overl. 7
Oct. 1894. Opgeleid voor O.I. ambtenaar, werd hij geplaatst als asp. controleur te
Pajoekombo (1881), vervolgens werd hij aangesteld tot controleur der afd.
Padang-Lawas (Tapanoeli) Mei 1886. In 1889 was een verlof wegens ziekte
noodzakelijk, dat hij doorbracht in Algerië. Na zijn terugkomst werd hij als secretaris
toegevoegd aan den regeerings-commissaris Gallois, die belast was met het instellen
van een onderzoek naar den staat van zaken in de Minahassa (Febr. 1892). In 1894
tot secretaris der res. O. kust van Sumatra benoemd, zag hij zich wederom
genoodzaakt om gezondheidsredenen met verlof naar Nederland te gaan, waar hij
kort daarna is overleden. Hij was de auteur van: Het maleisch tooneel ter W. kust
van Sumatra in Tijdschr. Bat. Gen. XXXI; Opmerkingen over de z.g. Orang Loeboe,
een op zeer lagen trap van ontwikkeling staand volk op de Oostketen van het
Barisangebergte in Mandailing, Sumatra, in Tijdschr. Aardr. Gen. 2de Serie VII;
Aanteekeningen betr. eenige in de afd. Padang Lawas (res. Tapanoeli) voorkomende
hindoe-oudheden in Tijdschr. Bat. Gen. XXXII; Algerië in Ind. Gids 1890; Rechtspraak
volgens de adat en Meded. en opm. betr. de slavernij in N.I. en hare afschaffing,
beide in Ind. Gids 1891; Afschaffing van heerendiensten in N.I.; Toeneming v.d.
islam in N.I. in Ind. Tolk 1890.
Zie: Encycl. v. Ned. Ind. II i.v.
Bartelds
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[Kerckhofs, Joseph]
KERCKHOFS (Joseph), geb. te Kerkrade, waarschijnlljk omstreeks 1735,
terechtgesteld te 's Her-
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togenrade 1776, zoon van D i r k , of D r i k u s , schepen te Kerkrade, en van
K a t h a r i n a D o e v e r e n , die hem vier kinderen geschonken had: P e t e r , koster
van Höngen, B a l t h a s a r , leerhandelaar, de bedoelde Joseph en een dochter
L e o n o r a . Joseph kwam bij een chirurgijn in de leer, meester J o h a n n e s
J a c o b u s W a g e n a a r te 's Hertogenrad, die hem na volbrachten leertijd een
verklaring van ijver, goed gedrag en vakkundige bekwaamheid gaf, mede
onderteekend door de schepenen Jozef de la Haye en Willem Panhuijs. Van dit
getuigschrift voorzien, meldde hij zich aan bij den bevelhebber van het lotharingsche
regiment te Brussel Christiaan Jacob de Vogelsang, die den beschaafden, kundigen
man tot militair arts bij een compagnie aanstelde. Ook deze gaf hem een schriftelijk
testimonium omtrent zijn ingetogen levenswijze grooten ijver en bekwaamheid.
Daarna keerde hij naar zijn geboorteland terug, waar een rooverbende, de z.g.
bokkenrijders, die van 1734-56 haar luguber handwerk hadden uitgeoefend, nog
slechts in de herinnering voortleefden. Thans echter ontstond de nog veel beruchter
tweede bende, die van 1762 tot 1776, dus ongeveer na den vrede van Hubertusburg
(1763), wederom het zuiden van het staatkundig uiterst verbrokkelde Limburg
terroriseerde. Talrijke afgedankte soldaten, zigeuners, overlevenden der vroegere
bokkenrijders sloten zich bij de saamgezworenen aan onder de organisatie van
Joseph K. en zijn broeder Balthasar. Het waren dus menschen van eenige
ontwikkeling, die zich aan het hoofd der geheimzinnige beweging gesteld hadden,
welke ook een burgemeester, een schepen en andere gegoeden onder haar leden
telde. Het eerste artikel van den door hen af te leggen bokkenrijderseed, waarbij
geëischt werd afzwering van het geloof aan een rechtvaardigen God en aan zijn
heiligen, daar niet rechtvaardig zijn de wezens, die de armen verdoemen tot ramp
en ellende, hen laten omkomen van honger en gebrek, geeft aan het optreden der
bende een communistische tint. Streng was het verboden tot eigen voordeel inbraak
of diefstallen te bedrijven, of iemand op den openbaren weg als een struikroover
uit te plunderen. Het wonderlijkste is, dat zij tien jaren lang met afwisselende
hevigheid en als het pas gaf geen moord ontziende wreedheid konden optreden.
Joseph bleef al dien tijd de minzame, hulpvaardige kundige geneesheer.
Onhegrijpelijk is het ook dat men noch de staatsche noch de oostenrijksche
gendarmerie eenige voorzorgsmaatregelen ziet nemen. De verklaringen van een
verrader, op de markt te Gulik als paardendief gevangen genomen, bracht eindelijk
de justitie op het spoor van de eedgenooten. Met de scherpste middelen werden
den beschuldigden de verklaringen en aanwijzing der verdachten op de folterbank
afgeperst. Balthasar is onder de pijniging bezweken. Op staatsch gebied zijn 180
vonnissen ten uitvoer gebracht, op het oostenrijksche een 200. Joseph's vonnis
luidde: de doodstraf door ophanging met verbeurdverklaring van goederen. Zijn
rechters zijn geweest W.J. en F. de Limpens, A. Poyck van Eerenstein, R. Greefkens
en N. Corneli. Ongetwijfeld zullen ook onschuldigen op de pijnbank het leven gelaten
hebben.
Zie: M i c h e l , Die Bockreiter met volledig literatuuroverzicht (Aken 1905, 2e dr.);
v a n W i j k , Schets eener geschiedenis v.d. prov. Limburg (Maastr. 1924);
L a m b e r t s H u r r e l b r i n c k , Jozef Kerkhoffs (Utr. z.j.); v.d. V e n n e ,
Bokkenrijderseed in Maasgouw, jaarg. 1921.
Bartelds

[Kerens, de wijlre jhr. Willem Eugène Frans Xavier Mathias]
KERENS DE WIJLRE (jhr. Willem Eugène Frans Xavier Mathias), geb. te Maastricht
30 Jan.
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1805, overl. 5 Januari 1880 aldaar, ongehuwd, Hij was lid der Ridderschap, lid van
de Prov. Staten van Limburg, van de Tweede Kamer der Staten Generaal, lid van
den Gemeenteraad van Maastricht.
Hij was zoon van jonkheer (1821) F r a n s X a v i e r M a t t h i a s A l o i s en
E u g e n i e E l e o n o r e C h a r l o t t e d e M a s s e n . Wapen Kerens: van zilver
met drie boomen van sinopel op sinopelgrond, waarop een zilveren eekhoorn.
van Beurden

[Kerst, Dr. Johannes Fredericus]
KERST (Dr. Johannes Fredericus), geb. 18 April 1799 te Edam, overl. 28 Dec. 1874
te Hilversum. Hij was de oudste zoon van een militairen arts F r e d e r i k C a r l
K e r s t en van de dochter van den chirurgijn-majoor, A n n a b e l G r a y . Nog geen
16 jaar oud werd Johannes als élève-chirurgijn aan het hospitaal te's Gravenhage
geplaatst (31 Jan. 1815), een jaar later als chirurgijn 3de klas te Amsterdam en 9
April 1817 als chirurgijn 2de klas, terwijl hij sedert Augustus 1815 te Leiden de lessen
volgde van den militairen arts, tevens academieleeraar, Dr. Andreas Gotthard
Friedrich Pflug, met wiens dochter S o p h i a A n g e l i c a hij in 1823 huwde. Deze
ontviel hem echter reeds op 10 Jan. 1827. In den veldtocht van 1830 was er maar
één roep over de uitmuntende inrichting der hospitalen van majoor Kerst. Generaal
Bernard van Saxen-Weimar schonk den jongen arts als bewijs van erkentelijkheid
twee rijpaarden en een gouden repetitie-horloge. 19 Juni 1835 werd hij door de
groninger academie tot doctor honoris causa gepromoveerd. Reeds in 1829 had
de Societas Medica te Brussel hem tot korrespondeerend lid benoemd, in 1834
werd hij gewoon lid van het Genootschap tot bev. der heelkunde te Amsterdam,
terwijl nog meerdere medische genootschappen hem in het binnen- en buitenland
dien titel schonken. In 1863 ontving hij de toenmaals zeldzame onderscheiding van
eere-lid van de Koninklijke akademie van geneeskunde in België. In 1858 had hij
zijn ontslag aangevraagd uit den militairen dienst en vestigde zich eerst te Eindhoven,
later te Hilversum. Den 6den Dec. 1837 had hij het katholiek geloof aangenomen,
dat hij tot zijn dood 28 Dec. 1874 steeds openlijk beleed.
Zijn portret is gelithografeerd door P.W.S. Weyer.
Zie: Volksalmanak van Thijm, Jg. 1876.
Kleijntjens

[Kerstensz, Jan]
KERSTENSZ (Jan), geb. te Emden. Hij behoorde waarschijnlijk tot de bekende
emder familie, die ook wel den naam ‘Zizebuttel’ voerde, maar zich gewoonlijk
‘Kerstensz’ noemde.
Toen de Spanjaarden op 23 Juni 1571 de vloot der Watergeuzen op de Eems
voor Emden versloegen, behoorde hij tot de gevangenen. Hij werd naar den Haag
gevoerd en zat daar van 18 tot 24 Juli 1571 op de Gevangenpoort gevangen, op
welken dag hij op bevel van het Hof van Holland ontslagen werd. Waarschijnlijk
behoorde hij dus niet tot de Watergeuzen en was door toevallige omstandigheden
op de vloot geweest.
Zie: Algemeen Rijksarchief, Holl. Div. Rekening, 2723, fol. 362.
Vogels

[Kervel, Petrus Antonius]

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 8

KERVEL (Petrus Antonius), geb. 1 Sept. 1782 te Gouda, gest. 10 Juli 1846 te
Leiden. Hij werd priester gewijd 6 Aug. 1805, was kapelaan aan S. Laurens te
Rotterdam van 1805-1813, pastoor te Nootdorp van 1813-1819, te Leiden in de S.
Joris-steeg van 1819-1846.
10 Oct. 1822 werd hij deken van Rijnland en 13 Juni 1843 aartspriester van
Holland, Zeeland en West-Friesland. Den 17en Oct. 1845 werd door de
aartspriesterschap aangekocht de buitenplaats Schoonoord, gelegen aan de
Leidsche Vaart onder
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de burgerlijke gemeente Voorhout, waar een nieuw Seminarie Hageveld verrees.
Hij schreef: Over de vereering van de overblijfselen der Heiligen, een leerrede,
verschenen te Leiden in 1823, en enkele opstellen in het Maandschrift: de Katholiek.
In het Museum ‘de Amstelkring’ te Amsterdam bevindt zich van Kervel een
koperdruk van J.B. Sonderland, waarnaar A. Dirks een steendruk vervaardigde,
welke in het Bissch. Museum te Haarlem bewaard wordt; in de S. Petruskerk te
Leiden een portret, hg. 132 cM. br. 97 cM., waarvan de schilder onbekend is. Zijn
portret is nog gelithografeerd door T. Waanders en L. Springer.
Zie: Bissch. Oud-Archief te Haarlem.
van der Loos

[Ketel, Barend]
KETEL (Barend), geb. te Reijgersvoort in het graafschap Buren, waarschijnlijk
omstreeks 1670, overl. te Batavia 16 Juli 1719. Hij trad in dienst der O.I.C., waarin
hij het in 1708 van officier op de kust van Malabar bracht tot sergeantmajoor te
Batavia, dus tot plaatselijk commandant. In 1709 trad hij op als commandeur van
Malabar, waar de vorst of samorijn van Calicoet wegens zijn hoogst willekeurig
optreden zoo op hem verbitterd raakte, dat een oorlog uitbrak (1715) die door de
Comp. zeer ongelukkig werd gevoerd. In 1716 (resol. 10 Juli) werd hij door den
G.-G. en rade naar Batavia teruggeroepen. Bij ontstentenis van een krijsraad werd
hij voor den raad van justitie aldaar gedaagd (1718), die hem echter vrijsprak en
den advocaat-fiscaal in de proceskosten veroordeelde. Kort daarna is hij overleden
en den 17den Juli met groote pracht op het Buitenkerkhof bijgezet. Zijn wapenbord
is nog in de Buitenkerk aanwezig. Bij de opening van zijn testament van 12 Juli 1719
bleek het, dat de erflater zijn geheele groote vermogen vermaakt had aan den
landvoogd in hoogst eigen persoon, Hendrik Zwaardecroon (1718-25). Beiden
hadden gelijktijdig op de malabaarsche kust gediend en kunnen dus met elkaar
bevriend geweest zijn. Het is ook niet onmogelijk, dat Ketel, bevreesd voor een
mogelijke vernietiging van het vonnis door de heeren XVII, die de door de Compagnie
geleden schade wel eens op hem konden verhalen, zijn fortuin voor de familie heeft
willen redden door den G.-G. als strooman te gebruiken.
Zie: d e H a a n , Platen-album, Oud- Batavia (Batav. 1923); D u b o i s , Vies des
G.-G; C a n t e r V i s s c h e r , Malabaarsche brieven, behezende eene nauwkeurige
beschryving v.d. kust van Malabaar (Leeuwarden 1743).
Bartelds

[Ketel, Cornelis]
KETEL (Cornelis), geb. te Gouda 18 Maart 1548, begr. te Amsterdam 8 Aug. 1616.
Deze nederl. schilder was een leerling van Anthony Blocklandt te Delft en Utrecht
(1532-83) en werd zelf de meester o.a. van W. Pz. Crabeth. In zijn jonge jaren trok
hij naar Frankrijk (1566) en, door de godsdienstoorlogen zich daar niet langer veilig
voelend, naar Engeland (1573), waar hij als portretschilder veel naam maakte en
hem zelfs de eer te beurt viel koningin Elisabeth te mogen schilderen. Na 1581
vestigde hij zich te Amsterdam. Hij had de gewoonte een zinspreuk of naamspreuk
op zijn portretten aan te brengen. Zoo b.v. op dat van Pieter Kies, burgemeester
van Haarlem ‘Kiest het best’. Dit en nog vier andere komen voor in het Rijksmuseum.
Zijn portretten waren bekend om hun sprekende gelijkenis. Vooral bekend zijn het
Corporaalschap van kap. Dirck Jacobsz. Rosecrans en luitenant Ruysch (1584) en
Corp. van kap. D. Jsz. R. en luitenant Pauw (1588). Een eigenaardigheid was, dat
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hij in later jaren het penseel ter zijde legde en met vingers en duim, of met de teenen
de verf op het
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doek bracht. Dit blijkt geen verzinsel te zijn, aangezien hij bij zijn testament van
1610 zijn aldus vervaardigde stukken aan zijn vrouw naliet.
Zijn portret is gegraveerd door H. Bary naar een zelfportret (zie Oud Holland III,
74); een geschilderd zelfportret bevindt zich te Hampton Court; een miniatuur door
A. van Halen in het Panpoeticon Batavum; nog werd zijn portret gegraveerd door
J. Houbraken, H. Hondius, W.H. Worthington (in W a l p o l e , Anecdotes I, 158), J.
Ladmiral, ook komt het voor in v. Mander (uitg. 1764, II, 50).
Zie: W u r z b a c h , Niederl. Künstler-Lexikon; K r a m m , Leven en Werken enz.;
M u l l e r , Catalogus v. portretten.
Bartelds

[Ketel, Joris]
KETEL (Joris), geb. te Deventer 1511, aldaar om het leven gebracht 1544. Deze
martelaar om zijn geloof sproot uit een aanzienlijke familie. Hij ging op jeugdigen
leeftijd de wereld in en vertoefde in dienstbetrekking aan de hoven van verschillende
vorsten. In aanraking gekomen met David Joris (zie dl. VII, kol. 684), ging hij geheel
in diens leerstellingen op. Hij werd zijn trouwe emissario, die brieven overbracht
voor zijn meester, den profeet, naar Filips van Hessen (1539) en naar de conferentie
te Regensburg (1541), waar Melanchton met Eck een samenspreking over
verschillende leerstellingen zou houden. In 1542 bezorgde hij ter perse het
Wonderboek van zijn meester. K. was echter niet zoo gelukkig als deze eigenaardige
hervormer, die zijn vijanden wist te ontkomen (1544) en zich rustig onder den
aangenomen naam Jan van Brugge op een kasteel in Bazel kon vestigen. Zijn adept
werd in 1544 gegrepen en ter dood veroordeeld, dien hij met bewonderenswaardigen
moed tegemoet ging. Ook zijn vrouw werd om het leven gebracht.
Zie: K i s t e n R o y a a r d s , Nederl. arch. voor kerkgesch.
Bartelds

[Ketel, Roelof]
KETEL (Roelof), geb. te Groningen, aldaar terechtgesteld 1585. Deze moedige
burger waagde het heimelijk te onderhandelen met graaf Willem Lodewijk van
Nassau, stadhouder van Friesland, om zijn vaderstad van de Spanjaarden te
bevrijden, wien ze door het verraad van Rennenberg 1580 in handen gevallen was.
Hij had op zich genomen met eenige gelijkgezinden op den bepaalden tijd de wacht
bij een der poorten te overrompelen en deze voor den graaf te openen. Een zekere
hopman Henrik van Delden, die zich toevallig buiten de vesting bevond, werd diens
troepen gewaar, waarop het hem gelukte, ofschoon hij eerst gevangen was genomen,
te ontkomen naar de vesting en den bevelhebber van het garnizoen te waarschuwen.
Ketel zond nu tijding naar den stadhouder om hem van het gebeurde in kennis te
stellen. In de meening dat er geen verdenking op hem zou vallen, hield hij tegenover
den burgemeester Joachim Ubbena, die er hem over aansprak, zijn onschuld
staande. Dit belette echter niet, dat hij, gegrepen en gepijnigd, schuld beleed. Hij
werd onthalsd en gevierendeeld.
Zie: W a g e n a a r , Vad. Hist. VIII, 76-77; v a n R e y d , IV, 67.
Bartelds

[Keulen, Mathias van]
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KEULEN (Mathias v a n , kartuizer, overl. te Roermond 23 Juli 1572. Hij was geprofest
monnik van het kartuizerlooster Betlehem te Roermond. Toen op 23 Juli 1572 deze
stad werd veroverd door de troepen van den Prins van Oranje, richtten deze er een
slachting aan onder de kloosterlingen en geestelijkheid. In het klooster der kartuizers
aan de Swalmerstraat vonden 9 monniken en 3 broeders den dood, terwijl andere
leden der communiteit ernstige mishandelingen
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hebben geleden. Zij drongen de gebouwen der chartreuse binnen en na
achtereenvolgens 3 leekebroeders en pater Erasmus van Maastricht te hebben
afgemaakt, begonnen zij de kloostercellen af te zoeken. In een der cellen vonden
zij den hoog bejaarden Dom Mathias, die, volgens het verhaal van Havens, ‘soo
slecht ende simpel was, dat hij bijnae niet en wiste, wanneer de Sondach in de weke
quaem’. Hij werd door de indringers op den drempel van zijn cel doodgeslagen.
De Historica Relatio van Arnoldus Havensius (dl VI, kol. 729) is de hoofdbron
voor deze gebeurtenissen. Dit werkje werd in 1608 zoowel te Keulen als in Gent
gedrukt. In 1743 werd een herdruk uitgegeven, die echter ook het jaartal 1608
draagt. In 1649 liet de kartuizer M. U w e n s een eenigszins vermeerderde uitgave
in het Nederlandsch verschijnen.
Het lijk van Mathias van Keulen werd met die van zijn medeslachtoffers
aanvankelijk bewaard in de kerk der chartreuse, in wier gebouwen thans het groot
seminarie van het bisdom Roermond is gevestigd. Gedurende meer dan een eeuw
hebben deze relieken zich daarna te Swalmen bevonden, totdat zij in 1902 weder
op haar oude plaats zijn gebracht. Sinds 1911 is het gebeente der vermoorde
kartuizers achter glas geplaatst in den rechterzijwand hunner voormalige kloosterkerk.
Zie: Cartae Capituli Generalis Ordinis Cartusiensis (Ms. Certosa del Galuzzo,
Florence); A. H a v e n s i u s , Historica relatio duodecim martyrum cartusianorum
qui Ruremundae in Ducatu Geldriae agonem suum feliciter compleverunt (Colon.
1608; Gand. 1608); G. H e s s e O.F.M., De Martelaren van Roermond, een
bronnenstudie in Limb. Jaarb. 1911, XVII; J o s H a b e t s , Gesch. bisd. Roermond
I, 66 vlg.: K r o n e n b e r g , Neerlands Heiligen in later eeuwen I, 149 vlg.; De Nieuwe
Koerier van 15, 22, 25, 29 Juli en 5 Aug. 1922, artikelen bij de 350-jarige herdenking
van hun marteldood, door J.D.D. K e u l e r s , P.J.M. v a n G i l s , P. A l b e r s S.J.,
A.F. v a n B e u r d e n , W. G(o o s s e n s ), e.a.
Scholtens

[Keuls, Pieter of Petrus]
KEULS Pieter of Petrus geb. te Amsterdam in 1758, overl. te Dordrecht 11 Mei 1823
was, de zoon van H e n d r i c u s K e u l s en E l i z a b e t h S t e e v e n s . Hij studeerde
onder prof. Andreas Bonn te Amsterdam in de chirurgie en werd in 1792 benoemd
tot stadsvroedmeester te Dordrecht, waar hij weldra veel naam maakte. In 1798
werd hij bij de reorganisatie der stedelijke regeering lid van den Raad van Dordrecht.
Voorts was hij lid der Provinciale Commissie van Geneeskundig Onderzoek en
Toevoorzigt en van de stedelijke Commissie van Geneeskundig Toevoorzigt. Hij
was tweemalen gehuwd: eerst met M a r g a r e t h a G e s i n a V e l d m a n , daarna
met A n t o n e t t a E l i s a b e t h v a n O s .
van Dalen

[Keverberg, Lambert baron de]
KEVERBERG (Lambert baron d e ), heer van Aldenghoor, geb. omstreeks 1607,
overl. te Haelen 29 Oct. 1664, zoon van H a n s E v e r a r d , heer van de Steeg te
Grubbenvorst, wegens dit goed verschreven onder de ridderschap van het
Overkwartier van Gelder 1607, overl. 1616, en van C a t h a r i n a v a n C r u c h t e n ,
was heer van de Steeg te Grubbenvorst, kreeg 10 Juni 1628 octrooi van den Koning
van Spanje om zijn leengoederen te belasten tot vertimmering van zijn huis
Middelbeeck te Hinsbeck, waar hij destijds woonde. Hij kocht 4 April 1629 het huis
Aldenghoor te Haelen van Frans de Mauleon, baron de la Bastide, welke het
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genoemde huis kort te voren geruild had tegen zijn heerlijkheid Tassigny in het
graafschap Chiny, met Dirk van den Boetze-
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laer, bezitter van Aldenghoor en diens vrouw Johanna van Merode. Den 23 Juli
1644 kreeg hij van vrouwe Margaretha van der Lippe genaamd Hoen vergunning
om de hoeve Luttelvorst te Velden, leenroerig van het huis Grubben te Grubbenvont,
te mogen belasten met 1819 gulden. In 1646 den 21 Aug. beleende hij als leenheer,
Floris van Thoor, echtgenoot van Apollonia Valckenborch, uit Venlo, met de hoeve
't Cleyn Hambroeck te Grubbenvorst, na den dood van diens schoonvader Peter
Valekenborch. Ook bezat Lambert de K. o.a. bovengenoemde hoeve Luttelvorst,
met de tiende en de visscherij aldaar, de laatbank te Horst, een gedeelte van het
veer te Venlo en de pachten in de stad en de begeving van het bode-ambt aldaar.
Hij was volgens huw, contr. d.d. 19 Febr. 1628 gehuwd met E l i s a b e t h d e
P o l l a r t (overl. te Haelen 18 Aug. 1652), dochter van A n d r e a s , heer van Exaten,
en van B a r b a r a v a n E i j c k . Uit dit huwelijk warden de volgende kinderen te
Haelen geboren en gedoopt: A n d r e a s (ged. 2 Jan. 1629, overl. to Elmpt 17 Oct.
1674, beer van Middelbeeck en Eimpt., trouwde A n n a M a r i a v a n H o l t r o p );
C a t h a r i n a (ged. 21 Febr. 1631, erfgename van de Steeg te Grubbenvorst, overl.
vóór 1667, trouwde in 1657 J o h a n F r e d e r i k d e R h o e d'O b s i n n i c h , heer
van Elmpt, overl. 1700, zoon van Edmond en van Maria van Merode-Houffalize; hij
hertrouwde volgens huw. contr. d.d. 14 Mei 1668 Anna Walburgis van Berenzouw);
G o d e f r i d u s (ged. 1 Febr. 1633, jong overleden); A n n a E l i s a b e t h
M a r g a r e t h a (ged. 26 Maart 1634, huwde M a r t i n W i l l e m d e R h o e
d'O b s i n n i c h , heer van Sipernau bij Eelen, die 16 Dec. 1682 zijn testament maakte
en kort daarna overleed, zoon van Jan en van Justina van Linterbach); M a r i a
A g n e s , (ged. 21 Maart 1637, religieuse, later abdis der abdij Hoedonck);
J o a n n e s C a s p a r (ged. 6 Jan. 1639, overl. 20 Dec. 1690, heer van Aldengboor
en Haelen, huwde volgens huw, contr. d.d. 26 Jan. 1663, opgemaakt voor de
schepenenvanHelvoirt,M a r i a H i l d e g o n d i s v a n G r e v e n b r o e c k ,dochter
van Cornelius heer van Swynsberghen en Helvoirt, en van Anna van Eijck; zij
overleed te Haelen 26 Juli 1665; A n n a S o p h i a E l i s a b e t h (ged. 22 Nov.
1641) trad in het adellijk nonnenklooster Neuwerck bij München-Gladbach en volgde
aldaar in 1709 Anna Margaretha van Steprath als abdis op en overleed als zoodanig
22 Dec. 1714); M a r i a B a r b a r a (ged. 18 Juni 1644, religieuse in hetzelfde
klooster); J o a n n e s E v e r a r d u s (ged. 4 Febr. 1646, overl. te Breijel 3, begr. te
Haelen 5 Juni 1688, hear van Neunhof bij Eynatten, luitenant in dienst van den
Koning van Spanje, trouwde volgens huw. contr. d.d. 3 Aug. 1667 M a r i a
J o h a n n a C a t h a r i n a G o d e f r i d a C o u c h o n d e l a T o u r , dochler van
Anthon en van Margaretha de Crummell).
Zie: Alphabetische lijst der edelen, die sedert 1555 ter bijwoning van de
vergaderingen van het Overkwartier van Gelder beschreven zijn in Maasgouw
(1881), 543; P. D o p p l e r , Beleening van het Cleyn Hambroeck in 1646 in
Maasgouw (1920), 77; L o u i s baron d e O r a s s i e r , De hoeve Cleyn Hambroeck
en het huis ingen Stegen te Grubbenvorst in Maasgouw (1920), 90; C a m i l l e d e
B o r m a n , Genealogie Mewen genaamd de Keverberg in het Annuaire de la
noblesse de Belgique (1865), 236-237; Doop huwelijk- en overlijdensregisters van
Haelen; E g i d i u s S l a n g h e n , Bijdragen tot de geschiedenis van het voormalige
graafschap Horne in Publ. de la soc. hist. et arch. dans
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le duché de Limbourg (1879), 39-44: H. d e l'E s c a i l l e , Genealogie de Rhoe
d'Obsinnich in dezelfde Public. (1896-97), 369; Verslagen omtrent 's Rijks oude
archieven (1905), 445-447; G o t t f r . E c k e r t z und E.J. K o n r . N o e v e r , Die
Benediktiner Abtei M. Gladbach, 263-264; J a n V e r z i j l , De hoeve Cleyn
Hambroeck en het huis De Steeg (ingen Steghen) te Grubbenvorst in Maasgouw
(1928), 69-70.
Verzijl

[Keyl, Antonius Jacobus Josef Joucke Jelger]
KEYL (Antonius Jacobus Josef Joucke Jelger), priester, geb. te Harlingen 16 Oct.
1798, overleed te Loosduinen op Narust, 19 Apr. 1866. Na zijn opleiding als
onderwijzer kwam hij als hulp aan de school zijner geboorteplaats. Volgens anderen
was hij klerk op een kantoor. Tevens was hij organist van de kerk, waarin Ds. Utberg
predikant was. Deze achtte den ijverigen en godvruchtigen jongeling hoog en gaf
hem zijn geliefkoosde lectuur, de werken en het tijdschrift van le Sage ten Broek
ter lezing. Bij het eeuwfeest van Luther 1817 kon de jonge meester zich niet meer
bedwingen, toen op het feestmaal een rhetorische toast op de Hervorming werd
gedeclameerd. Hij verklaarde openlijk, dat hij de Hervorming als een jammerlike
gebeurtenis beschouwde, waardoor velen waren afgescheiden van de moederkerk,
die blijft bestaan als stamboom, terwijl hare losgescheurde takken verdorren en
afsterven. Keyl had zich onmogelijk gemaakt. Hij hield zich sterk, gesteund door
Utberg, die katholiek werd Dec. 1819. Keyl vertrok near Amsterdam, waar hij
onderricht werd door den aartspriester Cramer. Daze zond hem naar Mechelen.
Hier ward hij in de katholieke kerk opgenomen, 4 Mei 1820 ontving hij het Vormsel
(De Godsdienstvr. V, 92). Aan zijn verlangen om priester te worden werd voldaan.
In drie jaar deed hij de humaniora af en begon dan op het seminarie Warmond de
hoogere studiën. 23 Dec. 1824 werd hij priester gewijd. Drie dagen later werd hij
benoemd tot kapelaan te Berkel Z.H. De ver doorgevoerde heerschappij van het
leekenkerkbestuur te Bergschenhoek had geleid tot vertrek van den pastoor en
staking der kerkelijke diensten, 24 Nov. 1824. Kapelaan Keyl werd aldaar 24 Jan.
tot deservitor benoemd. Door zijn vriendelijke tegemoetkoming wist hij het geschil
tot een bevredigende oplossing te brangen. 16 Mrt. werd hij kapelaan te Middelburg
en 15 Oct. 1827-32 te Oude Tonge, waar zijn vriend, de voormalige predikant Utberg,
pastoor was. 9 Febr. 1836 werd hij bevorderd tot pastoor te Obdam en 25 April 1838
te Zevenhoven. Aldaar had hij ook moeilijkheden met, de oppermachtige
kerkmeesters, 24 Aug. 1848 verhuisde hij als pastoor naar Overveen waar hij een
nieuw kerkhof aanlegde en de plannen voor een nieuw kerkgebouw tot stand bracht.
1 Sept. 1854 werd hij overgeplaatst naar Naaldwijk. 30 Sept. 1862 vroeg en verkreeg
hij ontslag, om zich te Loosduinen in stilte voor te bereiden voor den dood. Pastoor
Keyl bleef steeds de steun zijner oude moeder en onderhield een hartelijke betrekking
met zijn protestantsche familie. Ruimschoots met talenten begaafd, wist hij op lateren
leeftijd deze niet te gebruiken om invloed uit te oefenen. Hij was een gesloten man
geworden met een zonderling uiterlijk, weinig gewaardeerd, tenzij door hen, die
hem van nabij kenden. Onberispelijk waren zijn administratieve boeken en
nauwkeurig zijn brieven-registers. Hij ijverde vooral voor die katholieke gebruiken,
welke de Protestanten het hevigst bestrijden. Hij liet een uitmuntende vertaling
drukken van het Officium defunctorum. Vele degelijke godgeleerde opstellen ter
verdediging
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van Kerk en Paus verschenen van hem naamloos in de tijdschriften De
Godsdienstvriend en De Katholieke Stemmen.
Zie: Bijdr. bisdom Haarlem II, 362, 310, 356-359, XXII 27-30, XL, 415, XLIV
353-354; De Godsdienstvriend V, 92, XXVIV, 162, XL 252, XLVIII, 54, LXI, 198,
LXXIII, 299, LXXXIX, 215.
Fruytier

[Keyzer, Mr. Dr. Salomo]
KEYZER (Mr. Dr. Salomo), geb. te Kampen 18 Jan. 1823, overl. te Delft 25 Februari
1868. Hij studeerde aan de universiteit van Leiden, waar hij in 1847 promoveerde
tot doctor in de rechten en in de letteren op de dissertaties De tutela secundum jus
thalmudiacum en De jurejuranda Justiniano el Theodorae praestando. Onder leiding
van Th.W.J. Juynboll (dl. I, kol. 1238) had hij zich daar ook op de skittle der
semietische talen toegelegd, blijkens zijn van aanteekeningen voorzieue proeve:
Reize van Benj. van Tudela in 1160-73 door Europa, Azië en Afrika, waarvan zijn
leermeester een gunstige recensie schreef (Gids 1847, I). In 1850 verving hij
Meursinge voor het onderwijs in het mohammedaansch recht en de inlandsche
wetten aan de delftsche academie, ook het onderwijs in de javaansche taal en
letterkunde werd hem later met zijn leermeester Roorda opgedragen. In 1859 outving
hij den titel van hoogleeraar. Toen na de opheffing der genoemde rijksacademie de
Gemeentelijke instelling voor de opleiding van indische ambtenaren daarvoor in de
plaats kwam (1864), trad K. als directeur daarvan op en doceerde tevens het
mohammedaansch, publiek en administratief recht en de geschiedenis van Ned.
Indië. In 1860 werd hij lid der staatscommissie, belast met het ontwerpen van een
nieuw strafwetboek voor Europeanen in Ned. Indië.
Zijn voornaamste geschriften zijn: Handboek voor het mohammed. regt (1853),
vertaald uit het arabisch van Sjirazi; Kitab Toehpah, jav.-moh. wetboek (1853), naar
een handschrift uit de nalatenschap van Nic. Engelhard: Het moh. strafregt naar
arab., jav. en mal. regtsbronnen (1857); Précis de jurisprudence musulmane par
Abou Chodja (1859); Mahwerdi's publ. en adm. regt van den Islam (1862). Ook
bezorgde hij een verkorten herdruk van Valentijn's Oud en Nieuw O. Ind. 3 dln. ('s
Gravenh, 1856-58; nieuwe titeluitg. 1862). Verder is hij de auteur van vele artikelen
in de Bijdr. v. h. kot. inst. voor T.-L. en. V.-kunde van N.I. Onder zijn toezicht kwam
ook een vertaling van den Koran tot stand, die hij van een voorrede voorzag. Ten
slotte was hij de uitgever van het tweede deel van W i n t e r ' s Javaansche
zamenspraken (1858) (zie dl. I, kol. 1580). Hoe verdienstelijk K. zich overigens voor
de beoefening der oostersche taal-, land en volkenkunde gemaakt moge hebben,
hoe groot zijn kennls van den Koran ook zijn mocht, zijn voorstelling, als zou de
indische samenleving beheerscht worden door de dogma's van den Islam van
overzee was een dwaling, die de oorzaak geweest is van staatkundige misgrepen.
S n o u c k H u r g r o n j e heeft in zijn De Atjehers (1894-95) en in Nederland en de
islam (1911) de onjuistheid daarvan overtuigend aangetoond.
Zie: P.J. V e t h , Levensbericht van S. Keyzer in het T. v. N.I. 1868 I-II;
C o l e n b r a n d e r , Kol. Gesch. III ('s Gravenh. 1926).
Bartelds

[Kiehl, Dr. Ernestus Justus]
KIEHL (Dr. Ernestus Justus), zoon van Dr. W i l l i a m F r e d e r i k P e t e r K i e h l
en W i l h e l m i n a J o h a n n a L o u i s e C o h a c , geb. in den Haag 28 Juli 1827,
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gest. te Middelburg 26 Nov. 1873. In 1844 word hij te Leiden als student in de letteren
ingeschreven. Hij was daar de ziel van het gezelschap Studiis et Amicitiae,
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waarvan zoo goed als alle litteraloren leden waren en waar een krachtig
wetenschappelijk leven opbloeide naar de methode van C o b e t . Daarnaast
studeerde bij veel in geschiedenis en deed hij zich in 1848 als een tegenstander
van Thorbecke kennen, Hij promoveerde den 1en Juli 1850 op een dissertatie De
Prometheo denuo edendo (Lugd, Bat. 1850). Kort daarna werd hij benoemd tot
tijdelijk leeraar aan het gymnasium te Leiden, welke benoeming in 1851 definitief
werd. In dezen tijd richtte hij met Mehler en Naber de Mnemosyne op voor de studie
der klassieke letteren. Den 27en October 1854 werd hij benoemd tot hoogleeraar
in de klassieke letteren aan het athenaeum te Deventer, welk ambt hij den 12en
Mei 1855 aanvaardde met een rede, die scherp werd aangevallen en de
wetenschappelijke reputatie van Kiehl geen goed deed. Ook daarom voldeed het
deventer professoraat hem ook op den duur niet; de uiting daarvan was zijn studie
in de rechten, waaraan hij zich van 1858 tot 1863 wijdde. In dezen tijd volbracht hij
het eenige uitgebreide werk, dat hij heeft kunner voltooien: Le gouvernement
o

représentatif en Neerlande. Essai d'histoire contemporaine (Leiden 1861, 8 ), een
parlementaire geschiedenis van 1848 tot 1854, die veel te omslachtig is om te
behagen en zich veet te veel ophoudt met kleine bijzonderheden. In 1863
o
promoveerde hij op een proefschrift: Ons verdrag met Amerika ('s Grav. 1863, 8 ).
Toen het deventer athenaeum dreigde te worden opgeheven, benoemde Thorbecke,
met wien hij zich sedert had verzoend, hem met ingang van 1 September 1864 tot
leeraar in de geschiedenis en de staatswetenschappen aan de pas opgerichte rijks
hoogere burgerschool te Groningen. Hij kon daar evenwel als leeraar diet slagen,
zoodat hij met zijn instemming in 1867 werd verplaatst naar Middelburg: daar is hij
tot zijn doodwerkzaam geweest. Hij was een man van groote geleerdheid en van
fijnen smaak, maar zijn persoonlijke eigenschappen verhinderden een
maatschappelijk slagen, zooals hij om zijn capaciteiten had vordiend. Hij liet een
onvoltooid Leven van Tharbecke na, met wien hij steeds beter bekend was geworden
en wiens regeerkracht hij ten slotte bewonderde; het handschrift berust in de
bibliotheek van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen.
Zie: d u R i e u in Ned. Spectator 1874, 43 vlg.; N a g t g l a s , Levensberichten
van Zeeuwen I, 539; N a b e r , Vier tijdgenooten, 59 vlg.
Brugmans

[Kiespenninck, Herman]
KIESPENNINCK (Herman), overl. te Venlo in Januari 1538, was medicinae doctor,
lijfarts van hertog Karel van Gelder en physicus der stad Venlo. 26 Juli 1524 werd
hem een huis te Gelder, dat vroeger aan Hendrik Salsborch had toebehaord,
toegewezen. Vrijdag, na St. Paulus' bekeering (1 Febr.) 1532 schonk hertog Karel
hem het makelaarsambt te Venlo, wegens bewezen diensten. In 1533 schonk
Herman K. al zijn goederen en renten aan de armen van Venlo en liet voor hen een
huis bouwen bij de St. Jacobskapel op het Maasschriksel; hertog Karel bekrachtigde
deze schenking 3 Juli 1536, terwijl de uitvoerders van Herman's laatsten wil, wegens
nadere bepalingen op 20 Febr. 1538, een notarieele akte te Arnhem lieten opmaken.
Zie: M a a s g o u w (1898), 36; Stadsarchief te Venlo no. 1823-1824; H.
U y t t e n b r o e c k De straten te Venlo, 96-97.
Verzijl

[Kinderen, Mr. Timon Henricus der]
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KINDEREN (Mr. Timon Henricus d e r ), zoon van den bankier J.G. d e r K i n d e r e n
en van A.C. Blom, geb. te's Gravenhage 7 Mei 1823, aldaar overl. 2 Dec. 1898. Hij
werd student in de reehlen le Leiden (1842) en promoveerde (1847) op
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een proefschrift De rerum judicatorum auctoritate in causis civilibus. Na korten tijd
in den Haag als advocaat werkzaam to zijn geweest, vertrok hij naar Indië (Nov.
1848), waar hij bij aankomst (Apr. 1849) na een korten proeftijd tot eersten commies
op het parket ran den procureur-generaal en tevens tot amanuensis of secretaris
der commissie, belast met het ontwerpen der wettelijke bepalingen voor het
rechtswezen op de buitenbezittingen, benoemd werd. Achtereenvolgens kreeg hij
zijn aanstelling tot lid van den landraad van Batavia (Maart 1851), welk rechtscollege
nog tot begin 1857 europeesche Wien tetde, tot griffier van den raad van justitie te
Soerabaja (Mei 1852), en griffier bij het hooggerechtshof in N.I. (April 1854). Zijn
activiteit en zijn talenten trokken weldra de aandacht van zijn chefs. Bij K.B. van 19
Febr. 1853 werd hem het radicaal van O.I. ambtenaar der 1e klasse, toegekend.
Aan iemand als hij, die niet aan de delftsche academie gestudeerd had en nog geen
vier dienstjaren had, werd dit radicaal slechts verstrekt, wanneer zij ‘door hanne
kennis, verkregen ondervinding en erkende verdiensten zoodanig uitmuntten, dat
de benoeming tot een ambt, waarvoor het gevorderd werd, mocht geacht worden
evenzeer het belang van 's lands dienst te bevorderen als een onderscheiding te
zullen daarstellen voor buitengewone bekwaamheid en ambtelijke diensten’. Het
griffiersambt heeft hij bekleed tot Apr. 1861. toen op hem de keus viel als raadsheer
in het hooggerechtshof en, buiten bezwaar van den lande, tot commissaris van het
gouvernement tot het ontwerpen en voorstellen der wettelijke bepalingen, vereischt
tot verdere regeling van het rechtswezen in de bezittingen buiten Java en Madoera.
Met dit commissariaat bleef hij belast ook na zijn benoeming tot procureur-generaal
bij het hooggerechtshof (Apr. 1866) en tot advocaat-fiscaal van de land- en zeemacht
in N.I. Drie jaar later trad hij op als directeur van het op te richten departement van
justitie (Juni 1869). Na dit georganiseerd te hebben, ontving hij zijn benoeminng tot
president van het hooggerechtshof (Aug. 1871). Nog steeds nam hij de functiën
waar aan het ambt van gouvernements-commissaris verbonden, ook toen bem de
hooge onderscheiding te beurt viel tot lid in den raad van Indië benoemd te worden
(Nov. 1872). De hoogste sport op de ambtelijke ladder, het vice-presidentschap van
dien raad, heeft hij niet bereikt. Van 1878-89 kwam daarin geen vacature voor en
bleef het ambt door M.H. Andree Wiltens bezet. In 1889 meende de regeering, met
Keuchenius als minister van koloniën, aan een jongere kracht de voorkeur te moeten
geven.
De jaren tusschen 1863 en 1871 zijn de tijd van d.K.'s grootste krachtsontwikkeling
geweest. Het ambt van procureur-generaal bracht ook mee de werkzaamheden van
landsadvocaat. Alle regeeringsprocessen moesten destijds onder leiding en toezicht
van den proc.-gen. worden gevocrd, welke processen destijds even talrijk als
gewichtig waren. De overgroote meerderheid der suikerfabrieken en
cultuurondernemingen werkten op contract met het gouvernement, bijna het heele
transportwezen was rechtstreeks of zijdelings in handen der regeering. Met de
pachters van 's lands middelen, vooral met die van de opium, moest telkens
geprocedeerd of hun faillietverklaring aangevraagd worden. Krachtens zijn ambt
was hij bovendien nog rechtsgeleerd raadsman der hooge overheid in alle zaken
van bestuur en van wetgeving en nu kwamen juist tusschen 1864 en 1870 tal van
ingrijpende en allerbelangrijkste wijzigingen op koloniaal administratief
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gebied tot stand, die noodzakelijkerwijs aanleiding gaven tot rechtskwesties, zooals
de comptabiliteitswet (1864), de algemeene regeling van de heerendiensten op
Java en Madoera (1864), de nieuwe organisatie der departementen van algemeen
bestuur (1866), de afschaffing van het ambtelijk landsbezit der regenten en andere
inlandsche hoofden (1867), de agrarische wet (1870), de z.g. suikerwet (1870) en
de opheffing der bijzondere positie der preanger regenten (1870). Het departement
van justitie, tot welks oprichting hij het initiatief genomen had, was geheel zijn eigen
schepping. De belangrijkste verbeteringen in het rechtswezen, die aan de instelling
van dit departement verbonden zijn, werden, ook in de eerste jaren na zijn aftreden
als directeur, meest alle door hem aanhangig gemaakt.
De reorganisatie van het rechtswezen voor inlanders in de buitenbezittingen is
zijn belangrijkste legislatieve werkzaamheid geweest. Toen in 1848 het gezag van
het oud-hollandsche en romeinsche recht voorgoed op zij gezet was, werden voor
den heelen archipel slechts afgekondigd het B.W. en het W. v. K. voor de
Europeanen, en de Alg. bepalingen van wetgeving, als ook de Bepalingen ter regeling
van eenige onderwerpen van strafwetgeving, waarin onmiddellijk voorzien moest
worden, voor alle ingezetenen. De inlanders bleven bij dit alles onderworpen aan
hun godsdienstige wetten, volksinstellingen en gewoonten. Men vond op de
buitenbezittingen, dus buiten Java en Madoera, een zoo groot verschil van
toestanden, dat sedert 1848 de wetgever, ook wegens gebrek aan locale kennis,
blijkbaar aarzelde om in te grijpen. De commissie, waaraan hij als secretaris in het
begin zijner carriére was toegevoegd, slaagde er niet in iets tot stand te brengen,
evenmin haar opvolger, de toenmalige president van den raad van Justitie te Batavia.
Na te vergeefs nog twee rechterlijke ambtenaren met die taak belast te hebben, liet
de regeering het oog vallen op d.K. Deze begon in 1863 zich door herhaalde reizen
plaatselijk op de hoogte van de toestanden te brengen. Na aldus het terrein verkend
te hebben, kwam hij tot de conclusie, dat van een algemeene regeling van den
rechtstoestand op de buitenbezittingen geen sprake kon zijn, al konden dan ook de
gedeeltelijke regelingen van één groote leidende gedachte uitgaan. Hij begon toen
met een rechtsregeling te ontwerpen voor het belangrijkste gewest, Sumatra's W.
kust, waar de toestand verwarder dan elders was en waar het gouvernement bij de
invoering van ons rechtstreeksch gezag (1833) beloofd had nimmer te zullen ingrijpen
in de bestaande instellingen van bestuur en rechtspraak. Dank zij de krachtige
medewerking van den toenmaligen gouverneur van dit gewest, ontsloeg de regeering
hem van zijn gebondenheid aan art. 3 zijner instructie, dat hem verboden had te
streven naar uithbreiding van de rechtsmacht der europeesche rechtbanken. Hij
wist nu de sumatraansche hoofden te winnen voor een organisatie, waarbij de oude
namen voor de nieuwe rechtbanken behouden en de rechten der hoofden, van ouds
krachtens hun ambt deelhebbend aan de inlandsche reehtspraak, geëerbiedigd
bleven. Tot zijn groote voldoening werd zijn hervorming met algemeene
ingenomenheid door de bevolking begroet. Op dezelfde leest geschoeide regelingen
werden door hem achtereenvolgens voor de andere buitengewesten ontworpen.
Met het oog op het verschil in toestanden werd voor elk gewest een afzonderlijke
codificatie tot stand gebracht. Dank zij d. K.'s werkzaamheid was men nu in staat
het uitgestrekte terrein van west tot oost te over-
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zien, waardoor in later jaren aan een unificatie der inlandsche rechts- en
strafvordering gedacht kon worden.
Wat zijn overigen legislatieven arbeid aangaat, moet allereerst zijn strafwetboek
voor inlanders genoemd worden. De geijkte slotformule van elk strafvonnis ‘gelet
op het hier te lande vigeerende strafrecht’ moet op de ingewijden dier dagen wel
een komischen indruk gemaakt hebben, aangezien een dergelijk recht ten eenen
male ontbrak. Nu was in 1866 het strafwetboek voor Europeanen tot stand gekomen,
dat een zeer goede codificatie mocht genoemd worden van het destijds in Nederland
geldende strafrecht, al erkenden de ontwerpers, de commissie van 1860 (zie S.
Keyzer kol. 971), dat haar arbeid niet in alles aan de eischen der toenmalige nieuwere
wetenschap beantwoordde. Daar nu het strafrecht voor de inlanders zoo mogelijk
nog verwarder en onzekerder was dan dat voor de europ. bevolking vóór de
herziening, werd d.K. opgedragen (1869) ook deze zaak ter hand te nemen. Hij
begreep natuurlijk wel, dat een strafwetboek hetwelk voldoen zou aan het
rechtsbewustzijn van Javanen, Maleiers, Boegineezen, Dajakkers, Alfoeren,
Arabieren en Chineezen een utopie zou wezen, en bovendien onmogelijk te
hanteeren in gevallen van medepliehtigheid van Europeanen. Er zat voor hem niets
anders op dan het strafrecht voor de laatsten, in 1867 ingevoerd, als legger aan te
nemen en te herzien in verband met godsdienstige en maatschappelijke opvattingen
en gebruiken. D.K. mocht de voldoening smaken, dat zijn ontwerp behoudens eenige
wijzigingen op ondergeschikte punten in 1872 werd afgekondigd. Ook de bewerking
van het Algemeen politiestrafreglement voor de Europeanen en dat voor de inlanders
(1872) en tegelijk de grondige herziening der plaatselijke keuren, uitgevaardigd door
de hoofden van gewestelijk bestuur, zijn aan hem te danken. Bekwaam en werkzaam
als hij was, kon hij nog tijd vinden om aan verschillenderegeeringsopdrachten te
voldoen. Zoo werd hij benoemd tot voorzitter der commissie tot samenstelling van
een ontwerp-reglement voor het beheer en de exploitatie der houtbosschen op Java
en Madoera (1860). De samenstelling eener toen nog onbekende jaarlijksche
statistiek van de rechtsbedeeling is hem van 1859-71 toevertrouwd. Met Levysohn
Norman werd hij belast met het ontwerpen van verordeningen ter uitvoering der
agrarische wet (1870). Hij trad als voorzitter op eener commissie voor het onderzoek
van het geheele beloop van de eerste expeditie naar Atjeh (18 Mei 1873). Ook droeg
men hem de regeling in Atjeh zelf op van het rechtswezen aldaar (1880). De
voorbereiding tot de stichting en organisatie van het gymnasium Willem III en de
bloei van het Bat. Gen. van K. en W. gingen hem mede ter harte. De tweede
atjehsche opdracht van 1880 heeft hem vele persoonlijke onaangenaamheden
berokkend, daar zij met een andere van zeer kieschen aard gepaard ging. Hij ontving
n.l. van den toenmaligen G.-G. van Lansberge een particulieren brief, waarin hem
verzocht werd den gouverneur van Atjeh, Karel van der Heyden, vertrouwelijk mede
te deelen, dat de landvoogd dezen door een civiel ambtenaar wenschte te vervangen
en dat hij gaarne zien zou, dat v.d. H. daartoe zelf het initiatief nam door een
aanvraag om verlof naar Europa. Het gaf aanleiding tot een betreurenswaardig
misverstand tusschen hem en den gouverneur en ook tot vele onverdiende aanvallen
op d.K.'s karakter. Uit zijn particuliere correspondentie met den G.-G. blijkt afdoende,
dat hij geenszins a priori tot de invoering
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van het burgerlijk gezag overhelde en dat hij, zonder eenige animositeit tegen v.d.
H. te koesteren, juist gewaarschuwd heeft tegen het geloof hechten aan de verholen
beschuldigingen tegen diens bestuur op Atjeh. De scheiding van civiel en militair
gezag is blijkens de uitkomst een groote fout geweest, maar de zuiverheid van zijn
bedoelingen noch van zijn karakter kon dit aantasten.
In 1887 maakte de staat zijner gezondheid een verlof naar Europa noodzakelijk.
Nog zelden had een landsdienaar zijn tropisch land zoo lang, zoo trouw, zoo
onbaatzuchtig gediend. In 1889, na gevraagd eervol ontslag, verliet hij den dienst
en vestigde hij zich in zijn geboorteplaats. Velen verwachtten hem nog een rol te
zien spelen als kamerlid of raadsman der kroon. Maar men was niet langer in de
zestiger jaren, toen allerlei belangrijke koloniale vraagstukken de gemoederen bezig
hielden. Voor hem, een conservatief liberaal, godsdienstig Protestant, was geen
plaats bij onze politieke partijen. Op verschillend gebied heeft hij zich nog
verdienstelijk gemaakt. Hij was sinds 1891 bijna onafgebroken voorzitter van het
Kon. inst. voor T.L. en V. van Ned.-Ind.; sedert 1892 bestuurslid van het Ind.
Genootschap. Ook werd hij benoemd tot lid van de staatscommissie tot herziening
van de indische wetgeving op privaatrechtelijk gebied (1892). Hij was een van de
invloedrijkste en werkzaamste leden.
Hij huwde in 1851 met S.A.T h . d e P a u l y , die hem 12 kinderen schonk, waarvan
6 hem overleefd hebben.
Zijn geschriften zijn: Wetboek van strafrecht voor inl. in N.I. (Batav. 1872; 2e dr.
1885); De algem. politie-strafreglementen voor de Europeanen en voor de inl. in
N.I. (Bat. 1873, 2e dr. 1885); De algem. verordeningen tot regeling van het
rechtswezen in het gouv. Sum. W.k. (Bat. 1875); deze verschenen alle drie met een
toelichtende memorie; Formulierboek ten gebr. bij de toepassing v.h. Reglement
tot regeling van het rechtswezen in het Gouv. Sum.'s W.k., onder leiding van der
Kinderen bewerkt door den hem toegevoegden ambtenaar Mr. A.H. d e G r o o t
(Batav. 1875; 2e druk door d.K. alleen 1882); Het batav. Gen. van K. en W.
gedurende de eerste eeuw van zijn bestaan, 1778-1878 I (Batav. 1878), het 2e dl.
is niet verschenen. Verder nog vele bijdragen in Themis en in Het regt in N.I. Van
het laatste was hij van 1855-65 een der redacteuren. In de Bijdr. tot de T.L. en V.
van N.I. werd opgenomen zijn Levensbericht van Dr. G.A. Wilken (dl. III, kol. 1425);
in de Levensber. der afgest. medeleden van de Mij der Ned. Letterk. verscheen zijn
Levensbericht van S.v. Deventer Jszn. (Leiden 1891).
Zijn portret is gelithografeerd door A. Uyttenhoven.
Zie: L.W.C. v.d. B e r g , Levensbericht van Mr. T.H. der Kinderen. (Leiden 1899);
d e P i n t o , Wetb. v. strafrecht voor N.I. ('s Gravenh. 1866); Tijdschr. voor N.I. 1890,
I, 209; De Gids 1894, IV, 195; De eerste Atjehsche expeditie en hare enquéte, in
de Ind. Gids 1880, I, 697; H.H. v.d. B e r g , N.I. en Br.- Ind. strafrecht (Amsterd.
1901).
Bartelds

[Kinsbergen, Isidore van]
KINSBERGEN (Isidore v a n ), geb. te Brugge 3 Sept. 1821, overl. te Batavia 10
Sept. 1905. Zijn vader was geboren te Amsterdam, waar hij later muziekleeraar
werd, zijn moeder was een Fransche. Na zich te Parijs en Rijssel op de decoratieve
kunst te hebben toegelegd, werd hij in 1851 als decoratieschilder aan den
bataviaschen schouwburg geplaatst. De photographische kunst, die toen in haar
opkomst was, heeft hij zoo gelukkig geoefend en haar tot zoo hoogen trap van
volmaaktheid weten te

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 8

977
brengen, dat zijn artistieke opnamen meesterstukken van reproductie werden. Hij
had zijn opkomst te danken aan het feit, dat de kunstlievende G.-G. Sloet van de
Beele (1861-66) hem opdroeg de oudheden op Java en bij Boeleleng (Bali) op te
nemen. Bij besl. van 14 Dec. 1872 kreeg hij de vereerende opdracht den geheelen
Boroboedoer af te beelden, waarvan hij veertig onovertroffen collodiumopnamen
vervaardigde. De glasnegatieven berusten sedert. 1921 in het Oudheidkundig
museum te Batavia. De geheele collectie van 340 platen komen voor in het
Rijksmuseum van oudheden te Leiden, in de bibliotheek van het Kon. instituut te 's
Gravenhage en in het Kolon. museum te Amsterdam. Ook de Koningin en indertijd
den hoogleeraar, Dr. P.J. Veth, werd een volledig exemplaar geschonken.
Zie: v a n d e W a l l , Is. v. Kinsbergen in het Bat. Nieuwsblad van 30 Aug. 1901;
K r o m , Oudheidk. Verslag 1914; R o u f f a e r , Monumentale kunst op Java in De
Gids 1901, II en in de Encycl. van N.I.; B u s k e n H u e t , De Economist over den
Boroboeddhoer in Nationale Vertoogen II, 20-22 (Amst. 1876).
Bartelds

[Kint, Thomas 't]
KINT (Thomas 't), geb. te Tseyman in Engeland, terechtgesteld den Haag 18 Maart
1572.
Hij was indertijd in Scarborough in Northumberland scheep gegaan op een schip,
waarvan hij wist, dat het volk den Prins van Oranje als vrijbuiters had gediend. Op
zee besloot, de bemanning om op avontuur te gaan en zich bij de Watergeuzen
aan te sluiten. Zij namen drie boeiers, waarvan er twee, die uit Emden kwamen,
werden vrijgelaten. Hij werd met een paar andere Geuzen in den derden boeier
overgezet, om dat schip naar Engeland te brengen ter herstelling. Onderweg werd
hij door de Spanjaarden gevangen genomen en op de Gevangenpoort in den Haag
vastgezet.
Zie: S m i t , Den Haag in den Geuzentijd, 153; Algem. Rijksarchief, Holl. Div. Rekg.
2724, fol. 185 vo.; Archief Hof van Holland, 5654, fol. 496 vo.
Vogels

[Kisselius, Antonius]
KISSELIUS (Antonius), geb. te Zaandam in 1690, overl. te Dordrecht 19 Dec. 1758.
Hij studeerde te Leiden en te Giessen, werd luthersch predikant te Purmerend in
Sept. 1720, te Dordrecht in 1723. Hij schreef: Lof en dankrede over Ps. 147: 12
(Dordr. 1734); De aandachtige en biddende Christen, vert. uit het Hoogd. (Dordr.
1735); Het kort begrip der zuijvere waarheid...., vert. uit het Hoogd. (Amst. 1747);
Korte en beknopte verhandeling over de werkingen des Sathans (Dordr. 1751);
Heilig gebruik der orgelen (Dordr.); Lijkrede over Hebr. 9:27 op ds. Dögen (in
handschrift).
Zie: J. L o o s j e s , Naamlijst van predikanten.... der luth. kerk in Ned. ('s Gravenh.
1925), 145.
Knipscheer

[Kistemaecker, Wilhelmus]
KISTEMAECKER (Wilhelmus), geb. te Venlo 1 Sept. 1620, overl. te Venray na
1695, zoon van J o a n n e s en van A n n a I n g e n r a e y , onderwees aan de den
29. Jan. 1652 te Venray opgerichte latijnsche school de poesie en rethorica en werd
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15 Nov. 1667 tot rector aangesteld als opvolger van den eersten rector dier school
G o s w i n u s C o n i n x . Hij kon echter geen goede orde houden en leefde gedurig
in onmin met zijn medeleeraren. In een request d.d. 1 Maart 1694 aan den heer van
Venray gericht, verklaarde hij geen kans te zien de school in stand te houden, want
meesters en leerlingen lieten hem in den steek, derhalve vroeg hij uitbetaling van
zijn laatste tractement.
Zie: J o s . H a b e t s , Geschiedenis van het tegenwoordige bisdom Roermond III,
552; Maasgouw (1905), 20, J a n V e r z i j l , Genealogie Kistemaecker.
Verzijl
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[Klauw, Jacob of Jacques de]
KLAUW (Jacob of Jacques d e ), C l a e u w , ook wel G r i e f of G r e e f , geb. te
Dordrecht, waarschijnlijk Mei 1623, overl. onbekend, was de zoon van A d o l p h of
O l o f F l o r i s z . d e C l a e u w , glazenmaker, en E l i s a b e t h V i n c k
J a c o b s d r . Een zuster G e e r t r u y t trouwde 23 Nov. 1642 te Dordrecht met den
apotheker G o d e r t d e W a e l en vertrok naar Heusden. Een andere zuster
C o r n e l i a trouwde 2 Maart 1650 met A n d r i e s B o l s i u s en een broeder
L e n a e r t trouwde 22 Nov. 1653 met M a e y c k e n J a n s d r . Geheel de familie
de Claeuw woonde op de Nieuwbrug, dicht bij de familie van Jacob Cuyp. Jacques
vertrok naar 's Gravenhage, waar hij 15 Juli 1646 in het St. Lucasgilde een halven
rijder van zes gulden en zes stuivers in part van betaling van zijn gildegeld betaalde.
Den 11en April 1649 trouwde hij in den Haag als jongman van Dordrecht met M a r i a
v a n G o y e n jdr., dochter van den beroemden schilder Jan van Goyen. Reeds 16
Juli 1649 werd zijn eerste kind G a e r t r u y t in de Kloosterkerk gedoopt. In 1647
had hij een vendu van 80 schilderijen gehouden, waaronder een aantal werken van
zijn hand, die hoogstens ƒ 6 opbrachten. In 1651 leende hij onder borgstelling van
zijn schoonvader Jan van Goyen ƒ 500 voor 6 maanden tegen 5 procent. In 1656
wordt hij nomine uxoris genoemd als erfgenaam van van Goyen en woonde hij te
Leiden, waar hij van 23 Sept. 1651 tot 1665 zijn gildegeld betaalde.
In 1676 was hij nog in leven. In 1694 treedt een zoon van hem in het gilde te
Leiden. Hij schilderde vooral stillevens en bloemstukken. Werken van hem vindt
men in de musea te Amsterdam, Haarlem, Brussel, Karlsruhe enz. en in den
kunsthandel. Waarschijnlijk Is veel van zijn werk nog niet herkend omdat het op
valsche namen, o.a. van de Heem, is gesteld. In de verk. Goeck te Keulen 1893
kwam een stilleven met zijn zelfportret voor.
Zie: O b r e e n , Archief der Ned. Kunstgesch. V, 214; W u r z b a c h , Niederl.
Künstlerlex. I (1906), 286; T h i e m e -B e c k e r , Allg. Lex. d. bild. Künstler VII (1912),
38.
van Dalen

[Kleffens, Reinder van]
KLEFFENS (Reinder v a n ), geb. te Dokkum 29 Mei 1760, overl. aldaar 5 Febr.
1838, was de zoon van E e l k e K l a s e s v a n K l e f f e n s en S j o e r d j e Y n s e s
F a b e r . Hij verloor zijn vader op 10-jarigen leeftijd. Diens zaken, die van uitgebreiden
aard waren (steenfabriek, zoutziederij, ijzerhandel) werden toen beheerd door zijn
zwager Johannes Fockema. Zoodra hij voldoend middelbaar onderwijs had gehad,
kwam hij in deze zaken en hij leidde die tot hoogen ouderdom. Hij werd reeds 11
Dec. 1780 lid van de vroedschap zijner geboortestad en niet lang daarna door de
stad Dokkum gecommitteerd in de friesche Staten. Hij was een warm Patriot en een
der onderteekenaars van het manifest van 3 Sept. 1787, waarbij de minderheid der
Staten zich afscheidde. Men besloot te Franeker te vergaderen, maar toen kort
daarna het pruisische leger h.t.l. verscheen, vluchtten hij en zijn medestanders, voor
zoover zij niet gevangen werden, naar het buitenland. Hij vertrok eerst naar de
Zuidelijke Nederlanden en vervolgens naar St. Omer in Frankrijk. Hij werd 28 Nov.
1787 met C.L. van Beyma (dit dl., kol. 94), A.J.C. de Bere en A. van Boelens voor
het hof van Friesland ingedaagd. Zij werden in 1788 veroordeeld tot verbanning en
verbeurdverklaring hunner goederen.
In 1790 zette hij zich met vergunning der Staten van Overijsel te Kampen neder.
V i t r i n g a , Gedenkschrift (Arnh. 1857), blz. 264, en nog speciaal
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blz. 266, noemt hem onder de uitstekendsten der ballingen, die zich omstreeks
dezen tijd te Kampen hebben gevestigd.
Na den omkeer in den aanvang van 1795 werd zijn veroordeelend vonnis nietig
verklaard en bij 19 Febr. aangewezen als lid van het provisioneel bestuur van
Friesland. Op 20 d.a.v. werd hij gekozen tot een van de 3 leden der rekenkamer
van Friesland. Op 23 Maart werd hij lid van het comité voor de zaken van het
algemeene bondgenootschap te lande en 16 Juli d.a.v. werd hij onder ontslag als
zoodanig gekozen tot ontvanger-generaal der floreenrenten; deze benoeming werd
30 d.a.v. ingetrokken, zoodat hij lid van genoemd comité bleef. Hij was hiervoor
meestal in Holland, en hoewel hij een gematigd Patriot was, bleef hij in die betrekking
toen Friesland communistisch werd, tot 2 Aug. 1797. Toen werd hij in het district
Dokkum gekozen tot lid der Nationale vergadering.
Hij werd in Sept. 1797 door zijn medeleden tot lid der commissie voor
Binnenlandsche correspondentie benoemd. Wegens zijn gematigde beginselen
werd hij met 27 zijner medeleden bij den staatsgreep van 22 Jan. 1798 gevangen
genomen, en eenige dagen op de Voorpoort, 3 Febr. op het Huis ten Bosch
opgesloten. Na den tweeden staatsgreep van 12 Juni 1798 werd hij 14 Juli d.a.v.
vrijgelaten.
Hij werd kort daarna benoemd tot lid der comimissie van administratie der
Financiën van Friesland en tegelijk belast met het toezicht op de burgerwapening
en op de opbrengst der belastingen. Hij ging toen te Murmerwoude, gemeente
Dantumadeel, wonen en werd daar in 1800 ouderling en in 1801 lid der commissie
voor kerkelijke zaken in Friesland.
In 1806 keerde hij naar Dokkum terug en werd (daar in 1820 lid van den raad, in
1822 een der twee burgemeesters en in 1824 de eenige burgemeester. Als zoodanig
ontving hij in 1837 op zijn verzoek eervol ontslag.
Hij was ongehuwd.
Ramaer

[Klugmann, Johannes Nepomucenus de]
KLUGMANN (Johannes Nepomucenus d e ), geb. te Roermoud 20 Apr. 1734, overl.
te Namen Jaruari 1791. Hij trad in het noviciaat der Sociëteit van Jesus te Mechelen
20 April 1749. 1760 ontving hij de priesterwijding. Wellicht was hij reeds te voren
werkzaam als leeraar der latijnsche studiën aan het college te Antwerpen; daarna
was hij biechtvader en prediker te Brugge. 1769 werd hij benoemd tot professor der
theologie in het seminarie te Gent. De opheffing zijner orde 1773 maakte een einde
aan zijn professoraat. Hij verbleef te Mechelen en te Namen. Hij had ook een tijd
zijn verblijf te Aken als prediker in de fransche taal. Het schijnt dat hij goed bekend
stond als redenaar, want hij werd aangewezen om de lijkrede te houden over den
bisschop van Gent, welke gedrukt werd: Oratio funebris in exequiis illustrissimi
Domini Domini Maximiliani Antonii Van der Noot XV Gandavensium Episcopi Domini
Territorii S. Bavonis. comilis Evergemiensis.... 27 September 1770 vita functi, habita
in Exempta Cathedrali Ecclesia S. Bavonis, 10 Oct. 1770, per R.P. Joanner
Nepomucenum de Klugmann S.J. in Sem. Episc. Gandensi S. Theol. Prof. (Gandavi
o

4 12 blz.).
Te voren had hij uit het Duitsch vertaald en uitgegeven: Kort begrijp van 't
wonderbaar, leven en gelukz. Dood der H. Maegt Walburga (Brugge 1765). Als
professor deed hij een viertal Theses theologicae drukken, verdedigd, onder zijn
leiding, door de semmaristen van Gent. Een tweetal uitgaven van gedichten in het
Nederlandsch en in het Latijn, na 1773, doen hem ook als dichter kennen.
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Nauwkeurig worden zij vermeld door S o m m e r v o g e l .
Zie: Biogr. nat. Belg. V, 245-246; S o m m e r v o g e l , Bibliothèque de la Compagnie
de Jésus IV, 1121.
Fruytier

[Knaep, Jan]
KNAEP (Jan) of S e r v i l i u s was geb. te Weert, in het oude graafschap Horn, nu
een stad in de provincie Limburg. Lancelot van Ursene, beschermer der letteren,
burgemeester van Weert, liet hem studeeren, Hij blonk vooral uit door zijn geschriften
van 1536-1545. Zijn devies was: sapit qui sorti sapit. Men kent van hem: Explications
o

sur les eglogues sacrées etc. (Corn. Graphaeus Antw. 1536, 12 ); De mirandis
Antiquorum operibus etc. Libri tres ad Ladislaum, Ursulum (Antw. 1541); herdr.
Antw. 1569 en Lubec. 1600). Hij beschrijft daarin de pyramiden van Egypte, de
obelisken, de bruggen, de baden en aquadueten van Rome, de vorsten en legers;
o
Gratulatio Ladislao Ursulo (Antw. J. Graphacus 1542, 12 ); Geldro-Gallica Conjuratio
in totius Belgicae clarissimam civitalem Antwerpiam duce Mart. Rosheymio (Antverp.
o
o
Ant. Dumaeus 1542, 12 ; herdr. 1544); Oratio gratut. Carolo V (Antw. 1545, 12 );
Dictionarium Triglotton Lal. Graec. Neerl. Joanne Servilio collectore et interprete
o
(Antw. Mich. Hillenius 1545, 12 ; herdr. Amst. 1600).
Zie: P a q u o t , Mémoires etc. I, 76; S w e e r t i u s , 469, 470; V a l . A n d r e a s ,
562.
van Beurden

[Knarren, Peter Renier]
KNARREN (Peter Renier), geb. te Roermond 1826, overl. te Schaerbeek bij Brussel
30 Jan. 1869. Genre-schilder, leerling van Florent Willems. Hij woonde te Brussel.
Men schrijft hem groote bekwaamheid toe. Verschillende zijner schilderijen zijn
opgenomen in de Belgische musea.
van Beurden

[Knibbeleer, Willem]
KNIBBELEER (Willem), geb. te Maastricht 6 Juni 1824, genoot aldaar het eerste
onderwijs. Daarna woonde hij aan de universiteit te Leuven de lessen bij der
wijsbegeerte en letteren. Na twee jaar later het examen te hebben afgelegd, voltooide
hij zijn studies aan de universiteit te Luik. 1851 werd hij te Namen leeraar in de
duitsche taal aan het atheneum. Vervolgens gaf hij de lessen der nederlandsche
taal. 1892 was hij reeds rustende. Hij werkte mede aan hettijdschrift Moniteur de
l'enseignement en gaf verschillende stukjes uit voor het tooneel in het Nederlandsch
en een in het Fransch. Zijn eerste was: Faisons-nous protestants par Wummel (Brux.
1861). De Bibliographie nat. Belg. II, 377 en F r e d e r i k s e n v.d. B r a n d e n ,
Biogr. Woordenboek Letterkunde, 429 geven de juiste titels der overige. Zijn
pseudoniem was W u m m e l .
Fruytier

[Knip, Josef August]
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KNIP (Josef August), zoon van N i c o l a a s F r e d e r i k , schilder, geb. te Tilburg
3 Aug. 1777, overl. te Berlieum 1 Oct. 1847, werd door zijn vader in de kunst
opgeleid. In de eerste jaren schilderde hij alleen decoratiemotieven, voor
kamerbreschilderingen. In 1801 begaf hij zich naar Parijs en slaagde bijzonder in
het landschapschilderen. Door bemiddeling van invloedrijke kunstvrienden,
waaronder zijn stadgenoot, de bloemenschilder Mutsaerts, schonk koning Lodewijk
hem een jaargeld, 1808. Hij bezocht de veeartsenijschool te Alfort bij Parijs om de
dieren te bestudeeren. Hij werkte ook veel in den zomer in de omstreken van Namen,
bezocht en studeerde te Rome en te Napels. 1813 keerde hij in het vaderland weer.
Zijn twee jongeren broeders en twee zusters en zijn blinden vader was hij steeds
tot steun. Van 1821-27 schilderde hij vooral in Frankrijk voor kasteelen en paleizen.
Hij verloor op zijn 50e jaar het gebruik van
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zijn rechteroog; 1832 was hij geheel blind, doch droeg zijn verlies gelaten. Hij was
lid der Koninklijke academie te Amsterdam en telde vele voorname personen onder
zijn leerlingen, o.a. prinses Marlanne. Schilderijen van hem vindt men o.a. in de
musea te Amsterdam, Rotterdam, Teyler's museum te Haarlem enz. Hij huwde 1808
te Parjs de dieren- en vogelschilderes A n t o i n e t t e P a u l i n e J a c q u e l i n e
R i f e r d e C o u r c e l l e s , welk huwelijk 1824 werd ontbonden. Zijn zoon A u g u s t ,
geb. te Amsterdam 11 Febr. 1819, volgde de leiding zijns vaders en werd een knap
landschapschilder en muntte eveneens uit in het afbeelden van paarden, koeien,
schapen enz. Zijn dochter H e n r i e t t e , die bij hem woonde te Berlicum, geb. te
Amsterdam 31 Mei 1821, is de bekende schilderes mevr. Ronner-Knip.
Een lijst van schilderijen van J.A. Knip in Dietsche Warande 1896, 558-560.
Zie verder: W u r z b a c h , Niederl. Künstlerlex. I, 299; T h i e m e - B e c k e r , Allg.
Lex. d. bild. Künstler XXI, 1.
Fruytier

[Knip, Nicolaas Frederik]
KNIP (Nicolaas Frederik), geb. te Nijmegen 12 Febr. 1742, overl. te 's Hertogenbosch
1809, bekwaam schilder, leidde eerst een reizend leven als decoratieschilder in
kasteelen en buitenplaatsen. Op dertigjarigen leeftijd vestigde hij zich te Tilburg,
waar hij in het huwelijk trad en het hoofd werd van een heele schildersfamilie. Hij
werkte nu vooral aan het schilderen van landschappen, bloem- en vruchtenstukjes.
Zijn zoon Josef August is reeds vermeld. Zijn dochter H e n r i e t t e G e e r t r u i d e ,
geb. te Tilburg 19 Juli 1783, overl. 29 Mei 1842 te Haarlem, was vooral bekend om
het schilderen van bloemen en dieren. Zij was de leerliuge haars vaders en van den
beroemden tilburgschen bloemenschilder Gerard van Spaendonck. Zijn zoon
M a a r t e n D i r k , geb. te Tilburg 30 Dec. 1785 overleden te Vucht 1845, werkte
te Parijs en te 's Hertogenbosch als een gezocht landschapschilder. Meer befaamd
was diens zoon H e n d r i k J a n ; zijn landschappen worden zeer op prijs gesteld.
Nicolaas Frederik werd in de kracht zijns levens blind. Zijn jongste zoon N i c o l a a s
F r e d e r i k (2), een veelbelovend schilder, overleed nog jong, twee jaar na zijn
vader, 1821.
Zie: I m m e r z e e l , De levens en werken van holl. en vlaamsche schilders II,
116-119; K r a m m , De levens en werken van holl. en vlaamsche schilders III, 881;
Dietsche Warande 1896, 558-561; voor nader opgaven omtrent bewaarde
schilderstukken vergelijk de artikelen in W u r z b a c h , Niederl. Künstlerlex. I, 299
en T h i e m e - B e c k e r , Allg. Lex. d. bild. Künstl. XXI, 1-3.
Fruytier

[Knippenbergh, Andreas]
KNIPPENBERGH (Andreas), geb. te Helden 10 Sept. 1667, overl. te Erekelenz 1
Nov. 1726, zoon van T h o m a s en C o r n e l i a J a n s s e n s , was sedert 7 Dec.
1689 vicarius van het altaar van de H. Anna te Helden, werd 15 Febr. 1690 te
Roermond getonsureerd en subdiaken. 23 Sept. d.a.v. diaken en 21 Sept. 1691
priester gewijd; in 1691 was hij deservitor van de pastorie van Overloon en kort
daarna pastoor aldaar; 21 Febr. 1707 benoemde Philip Ambrosius, baron van
Schellart, proost van Aken, die de vergeving had van de pastorie van Erckelenz,
hem tot pastoor van deze plaats; later benoemde de bisschop van Roermond hem
tot Ianddeken van Erckelenz en gaf hem 15 Dec. 1725 verlof om zijn testament te
maken.
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Zie: Maasgouw (1879), 152, 160; J o s . H a b e t s , De studiebeurzen in
Nederlandsch Lim-
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burg, 52; d e z ., Geschiedenis van het tegenwoordige bisdom Roermond III, 162;
Limburg's Jaarboek (1897), 6, (1898), 153.
Verzijl

[Knippenbergh, Joannes]
KNIPPENBERGH (Joannes), geb. te Helden, overl. te Nieuwstadt in April 1664,
denkelijk een oom van Joannes v.K. (vgl. dl. IV, kol. 847) was pastoor te Nieuwstadt,
reeds 19 Dec. 1632 en werd door den vicaris-generaal van Oeveren 25 Mei 1655
tot landdeken van Montfort (Lb.) benoemd.
Zie: Maasgouw (1879), 172, (1904), 9 (1915), 13, 29; J o s H a b e t s , De
studiebeurzen in Nederlandsch Limburg, 52; d e z ., Geschiedenis van het
tegenwoordige bisdom Roermond III, 265; Limburg's Jaarboek (1897), 6, (1898),
153-154.
Verzijl

[Knippenbergh, Leonardus]
KNIPPENBERGH (Leonardus), geb. te Helden 23 Dec. 1648, overl. te Keulen 19
Nov. 1720, zoon van W i l l e m en A l e i d i s S m o l d e r s , trad in de orde der
Predikhecren, was S. Theol. Doctor en overleed als provinciaal der duitsche
provincie.
Zie: J o s . H a b e t s , De studiebeurzen in Nederlandsch Limburg 51-52; Limburg's
Jaarboek (1897), 7, (1898), 153.
Verzijl

[Knippenbergh, Sebastiaan van]
KNIPPENBERGH (Sebastiaan v a n ), geb. 1644 te Helden, in het oude land van
Kessel (L.), zoon van W i l h e l m u s T h o m a s en C o r n e l i a J a n s e n , werd
dominicaan en doctor in de theologie van de universiteit van Keulen onder prof. Jan
Lorbecher, op twintigjarigen leeftijd. Hij werd daarna zelf professor, deken en oudste
der faculteit en in 1693 algemeen inquisiteur. Hij vierde zijn 50-jarig jubelfeest en
stierf te Keulen den 31 Mei 1733, 89 jaar oud.
Het wapen der familie van Knippenbergh, te Helden op een grafkruis voorkomende
is volgens oud stempel, thans in bezit van G. van Knippenbergh te Helden van zilver
met vier smalle sabel dwarsbalken, in het schildhoofd drie sabel vogeltjes. Op den
helm twee palmtakken.
Zijn bekende werken zijn: Opusculum de Providentia Dei gubernante per motum
o

juxta mentem S. Aug. episc. et St. Thomae (Colon. C. Cönen 1700 in 12 , 382 pp.);
Opusculum Doctrina St. Thomae in materia de gratia etc. (Colon. Wilh. Metternich
o
1718, 8 , 204); Opusculum contra Librum Authoris Anonymi intitulatum: Praedicatorii
o
Ordinis Fides et Religio vindicala (Colon. Sebast. Ketteler 1721, 12 ).
van Beurden

[Knops, Franciscus Henricus]
KNOPS (Franciscus Henricus), ged. te Geysteren 7 April 1739, overl. te Blitterswijck
10 Juli 1809, zoon van J o a n n e s K. en M a g d a l e n a M e r t e n s en halfbroeder
van den volgende; was kapelaan te Horst, werd 6 Sept. 1780 benoemd tot beneficiant
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of vicaris van het St. Catharina-altaar in de parochiekerk te Blitterswijck; 25 Mei
1781 ingeleid als pastoor aldaar en denzelfden dag eveneens in het beneficie der
St. Annakapel aldaar.
Zie: J a n V e r z i j l , Genealogie Knops in Maasgouw (1922), 51; Limburg's
Jaarboek (1922), 82.
Verzijl

[Knops, Gerardus Adolphus]
KNOPS (Gerardus Adolphus), ged. te Geysteren 26 Aug. 1745, aldaar overl. 15
April 1803, zoon van J o a n n e s K. en M a r i a T h e r e s i a S c h l u y s , werd 2
Aug. 1775 beëedigd als secretaris van Geysteren, Oostrum en Wanssum en volgde
in 1777 zijn vader als koster van Geysteren op en werd als zoodanig 9 Juni 1778
geïnstitueerd; ook was hij koninklijk pruisisch licentontvanger; van 1795-1800
municipaal-agent te Geysteren en sedert 1800 adjoinct de la mairie de Wanssum,
waartoe Geysteren behoorde.
Hij was 22 Januari 1777 te Wanssum gehuwd met
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S i b i l l a K a e t e r s uit Well, die hem 10 kinderen schonk.
Zie: Doopregister van Geysteren 1778-1792; J a n V e r z i j l , Genealogie Knops;
Publ. de la soc. hist. et arch. dans le duchè de Limbourg (1896, 97), 73; Maasgouw
(1922), 26.
Verzijl

[Kock, IJsbrandus]
KOCK (IJsbrandus), geb. te Enkhuizen 9 Aug. 1678 en aldaar overl. 19 Oct. 1727,
was de ijverige tegenstander van het Jansenisme in die stad en omstreken. Hij
stamde uit een aanzienlijke familie, die verschillende magistraten en in 1761 een
gouverneur-generaal van Nederlandsch Indië onder hare leden telde. Zijn lagere
studiën deed hij te Emmerik en trad 15 Oct. 1696 te Mechelen in het Noviciaat der
Jezuïeten. Hij was eerst leeraar in het Jezuïetencollege te Maastricht en sinds 1709
als missionaris in Enkhuizen werkzaam, waar buiten de drie pastoors, die allen tot
de partij van den vicaris Codde behoorden, geen enkele priester zich bevond. Daar
zijn oom burgemeester was, werd P. Kock gemakkelijk als gewoon burger door den
magistraat toegelaten, maar kreeg geen vergunning om de priesterlijke bediening
uit te oefenen. Hij richtte nu ten huize zijner zuster een kapel in, waar K. in het
geheim kerkdienst hield voor de aan Rome trouwgebleven Katholieken. De
andersgezinde priesters, hierover verbolgen, klaagden hem aan en slaagden er in
den missionaris 150 gulden boete te doen betalen. Dit alles schrikte P. Kock niet
af; nu eens als soldaat of schipper, dan weer als geneesheer verkleed, nam hij zijn
priesterlijke functie waar. Zijn tegenstanders noemden P. Kock spottend ‘het Orakel
van Enkhuizen’.
Zie: Arch. Utr. X, 28.
Kleijntjens

[Koene, Jacobus]
KOENE (Jacobus), priester, volgens V i s s c h e r s geb. te 's Hertogenbosch 8 Nov.
1798, overl. te Antwerpen 25 Sept. 1829, volgens Directorium werd hij 7 Oct. 1789
geboren. Na zijn priesterwijding was hij 1814 assistent te Raamsdonk, N. Brab. en
daarna onderpastoor in de St. Andrieskerk, in het arme volkskwartier der stad
Antwerpen, 1820 (volgens S c h u t j e s in 1818). Zes jaar was hij aldaar werkzaam.
Dan werd hij benoemd tot pastoor te Borsbeek bij Antwer- pen. De parochianen van
St. Andries betreurden zeer het heengaan van hun weldadigen onderpastoor. 28
Dec. 1816 werd hij in zijn parochie ingehuldigd. Wegens ziekte kwam hij spoedig
weer naar Antwerpen, waar hij overleed. Hij werd in zijn parochie begraven, doch
liet niets na om zijn lijkdienst te bekostigen, want alles was reeds uitgedeeld. Volgens
de lijst der pastoors in Bijdragen was J. Koene 1828 pastoor geworden.
Zie: S c h u t j e s , Gesch. bisdom 's Hertogenbosch V, 504; V i s s c h e r s , Gesch.
der St. Andrieskerk III, 97-98; Bijdr. gesch. Brabant XI (1912), 106; Directorium ad
usum cleri Mechliniensis 1830.
Fruytier

[Kops, George François de Bruyn]
KOPS (George François d e B r u y n ), geb. te Haarlem 20 Aug. 1820, overl. te
Batavia 1881. Deze verdienstelijke officier der koloniale marine heeft onze geol.,
histor. en ethnogr. kennis van den Riouw-Lingga archipel verrijkt door belangrijke
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studiën. Deze zijn opgenomen in het Tijdschr. voor Ned. Ind., N.I. Nat.Tijdschr.,
Tijdschr. T.L. en V. (1853-54) en in Tijdschr. v. Nijv. en Handel (1853-54), waarin
verscheen Iets over de zeevaarl in den Ind. Archipel. Voorts is hij de samensteller
eener Slatistiek van den handel en de scheepvaart op Java en Madoera sederl 1825
naar officieele bronnen ('s Gravenh. 1857-59), waarop in 1869 een vervolg uitkwam
over 1855-66. In 1858 heeft hij den dienst verlaten om directeur te
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worden van het bataviaasch prauwenveer. Zijn naam leeft te Semarang nog voort
in de boekerij ‘De Bruyn Kops’, een buitengewoon rijke verzameling boeken van
wetenschappelijken en letterkundigen aard, die hij jaren lang uit alle landen heeft
laten komen, zoodat het hem ten slotte moeilijk viel daaraan een onderdak te
bezorgen.
Zie: Encyclopaedie voor Ned. Ind. i.v.
Bartelds

[Korff, Renier Rudolf]
KORFF (Renier Rudolf), geb. te Maastricht 21 Oct. 1774, overl. te Meerlo (Lb.) 23
Oct. 1825, zoon van F r a n s en A n n a M a r i a M a j e u r , trad in de orde der
Minderbroeders, werd geprofest in het klooster Lichtenberg bij Maastricht 10 Sept.
1794, priester gewijd 1797. 1804-1809 professor van de latijnsche scholen of
collegium Paduanum te Megen, van 1810-12 guardiaan aldaar, eerst deservitor
provisorius en later pastoor te Well (Lb.) (1812), werd 11 Nov. 1820 tot pastoor te
Meerlo (Lb.) benoemd en 18 Jan. 1821 geïnstalleerd.
Zijn portret, hem voorstellende in franciscanerhabijt, in pastel in 1806 door Laube,
bevindt zich in de pastorie te Meerlo (Lb.). Een ander portret van hem in kleiner
formaat, door Laube geteekend in pastel, berustte op het kasteel te Well (Lb.) en
werd in Mei 1905 door professor Ribbergh te Rolduc aangekocht.
Zie: Maasgouw (1905), 71-72, (1907), 75, (1909), 75, 89.
Verzijl

[Korthals, Pieter Willem]
KORTHALS (Pieter Willem), geb. te Amsterdam 1 Sept. 1807, overl. te Haarlem 8
Febr. 1892. Na eenigen tijd aan het Rijksherbarium te zijn werkzaam geweest, werd
hij benoemd tot lid der natuurkundige commissie, inzonderheid belast met botanisch
onderzoek (25 Juli 1830). Daartoe bezocht hij Java, Sumatra en Bandjermasin
(1833-36). De vruchten zijner nasporingen maakte hij in tal van geschriften bekend.
In 1837 keerde hij naar patria terug, waar hij zijn aanteekeningen bewerkte omtrent
het Botanisch gedeelte van de verhandelingen over de natuurlijke geschiedenis der
nederl. overzeesche bezittingen. In 1843 verliet hij 's lands dienst om zich te wijden
aan de studie der bespiegelende wijsbegeerte. Uit zijn nalatenschap is een
Korthalsfonds gesticht, waarvan de rente om de twee jaar aan de Kon. acad. van
wetensch., afd. wis- en natuurkunde geschonken wordt, te bestemmen in het belang
der botanie. Het palmengeslacht Korthalsia herinnert mede aan hem.
Zie: Encyclopaedie van Ned. Ind. i.v.
Bartelds

[Kreihing, Johannes]
KREIHING (Johannes), geb. te Deventer 8 Jan. 1595, trad in het noviciaat der paters
Jezuïeten in Duitschland 5 Aug. 1616 en overleed te Würzburg 27 Apr. 1670. Hij
was grondig bekend met de grieksche en hebreeuwsche taal, bovendien maakte
hij duitsche gedichten. Uit een brief van 29 Jan. 1654 blijkt, dat hij door den bisschop
van Regensburg gevraagd was om te helpen de Evangeliën en Epistelen over te
zetten in duitsche verzen en heel het werk na te zien en te verbeteren. Hij stond
gedurende eenige jaren aan het hoofd der colleges te Bamberg en Erfurt en deed
in druk verschijnen: Catholische Layen-Theology vom Fasten, Darin das Catholische
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Fasten, umb leichtern Verstand und Begreiffung des einfaltigen gemeinen Mans
(Ingollstatt 1653; Wien 1712); R.P.J. Kreihing e Soc. Jesu Poemala
Aposcholasmatica sive otiosarum exercitationum libri VI (Frankfort 1657; Würzburg
1659); R.P. Johannis Kreihing S.J. Emblemata Ethico-Politica, carmine explicata,
ad serenissimum Principem Leopoldum Wilhelmum

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 8

985

Archiducem Austriae etc. (Antv. apud Jac. Meursium 1660).
Zie: B a c k e r - S o m m e r v o g e l , Bibliothèque des écrivains de la Comp. de
Jésus 1 ed. II, 525; S o m m e r v o g e l , Idem 2 ed. IV, 1232.
Fruytier

[Kretschmer, Hendrik Paul]
KRETSCHMER (Hendrik Paul), geb. te Zutfen 27 Sept. 1790, aldaar ongehuwd
overl. 31 Jan. 1827. Hij was daar leeraar in de wis-, natuur- en aardrijkskunde, ook
het ambt van ijker voor het arrondissement was hem toevertrouwd. In de
vergaderingen van het departement der Mij tot N.v. 't Alg., welks voorzitter hij was,
hield hij voordrachten over verschillende wetenschappelijke onderwerpen, ook voor
het natuurkundig genootschap ‘Nut is ons doel’, thans in ‘Physica’ herdoopt. Na zijn
vroegtijdigen dood kwamen deze voordrachten aan zijn zwager A. de Geus te Breda,
dic ze door Jan Provilij, instituteur te Moerdijk, voor den druk liet gereedmaken. Er
is slechts één deel van verschenen. Ook heeft hij gelegenheidsgedichten vervaardigd.
Zie: K r e t s c h m e r , Schoonheden uit de zede-, natuur- en aardrijkskunde....
enz. (Breda 1829); De Navorscher 1895.
Bartelds

[Kroes, Petrus]
KROES (Petrus), priester, overleed te Edam 4 Nov. 1839 slechts ruim 47 jaar oud.
Hij kwam in October 1821 als deservitor naar den Briel, waar hij eind Januari of
begin Februari pastoor werd. Daar bracht hij, niettegenstaande aanhoudende
ziekelijkheid, den bouw van een nieuwe kerk tot stand met onderstand van het rijk,
van de provincie en van de stad. In plaats van een nieuwe pastorie te bouwen werd
een aanpalend huis aangekocht. 1831 werd de kerk plechtig ingewijd. De
aartspriester klaagde over de baatzuchtigheid van pastoor K., omdat hij niet
meewerkte om Hellevoetsluis van den Briel te scheiden. De armoede van de
parochie-statie den Briel had den pastoor zeker zoo doen worden. Hij verliet zijn
pastorie den laatsten dag van het jaar 1834, toen de scheiding plaats had, en ging
naar Edam, waar hij de plaats van pastoor G. Koeterel kwam innemen, die naar
den Briel ging. Hij bestuurde de parochie Edam slechts vier jaar. Hij gaf eenige
vertalingen in druk uit, o.a.: Keur van uitgezochte leerredenen bijeenverzameld door
Dr. A. Rässz en Dr. N. Weis. Uit het Hoogduitsch vertaald door P. K r o e s , R.K.
past. Edam, eerste deel (Almelo 1837), tweede deel (Almelo 1838); Proeve eener
gemakkelijke handleiding voor het inwendig gebed door H.E.H.B. Cl. Aug. Droste
tot Vischering aartsbisb. v. Keulen. Uit het Hoogduitsch vertaald door P. K r o e s ,
past. te Edam (den Bosch 1839); Korte schets der heilige geschiedenis tot gebruik
en onderwijs in kerken en scholen uit het Fransch vertaald door een pastoor van
het bisdom Luik, uit het Hoogduitsch vertaald door P. K r o e s , R.C. pastoor te Edam
(Almelo 1838 en 2e druk 1839). De eerste oplaag van 2000 exemplaren was in
minder dan een jaar uitverkocht. In het archief der R.K. in den Briel is van pastoor
Kroes nog een boek, half gevuld met geschiedkundige aanteekeningen der statie.
Zie: Bijdr. bisdom Haartem III, 18, XIX, 183, 201-203, XXXIX, 399;
Godsdienstvriend XLIII, 330, XXXIV, 152; Ned. Kath. Stemmen (1837), 416, (1839),
184, 256, (1838) 96, 304, 344.
Fruytier
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[Kroonenbroeck, Joannes]
KROONENBROECK (Joannes), J.U. Licentiaat en procureur, sedert 28 Maart 1673
te Roermond, wordt op 8 October 1682 notaris in het vorstendom Gelderland en
doctor in de rechten bij diploma, gedagteekend uit Rome 21 Juli 1686, huwde te
Roermond op 3 Oct. 1687 met C a t h a r i n a S e g e r s v a n L o o n , dochter
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van H e n r i c u s (overl. 1656) en B é r n a r d i n a C r u i j s b e r g , ged. te Roermond
17 Maart 1657.
van Beurden

[Kroonenbroeck, Matheus Martinus]
KROONENBROECK (Matheus Martinus), zoon van Joannes, die voorgaat, geb. te
Roermond 11 Nov. 1688, overl. aldaar 10 Aug. 1749, J.U.L. Promoveerde te Leuven
9 Febr. 1711, schepen van Roermond 1713, schout van het land van Dalenbroeck
bij Roermond 1718, Raad van het souverein Hof van Gelderland 1737-1749. Huwde
te Roermond 8 Juli 1711 met M a r i a G e r t r u d i s C o p p e n e u r , geb. te
Roermond 12 Juli 1685, overl. aldaar 2 Nov. 1731, dochter van den advocaat
R u p e r t u s C o p p e n e u r en van A g n e s T y s s e n .
van Beurden

[Kuffeler, Willem]
KUFFELER (Willem) zoon van J o h a n n e s v o n K ö f f l e r , geb. te Keulen, en
van E l i s a b e t h V i j g h gezegd H a r d e v u i s t , geb. te Arnhem 1646, overl. te
Batavia 9 Maart 1719, waar zijn wapenbord in de portugeesche binnenkerk kwam
te hangen. In 1678 ging hij in dienst der O.-I.C. op hetschip ‘Asia’ voor de kamer
Amsterdam naar Indië, waar hij in 1681, van sergeant tot provisioneel vaandrig
bevorderd, nog dat jaar naar Tandjongpoera gezonden werd ter vervanging van
Jan Bervelt als commandant van dien belangrijken vooruitgeschoven post. Het was
daar, dat hij een noodlottige fout beging in zijn optreden tegenover het bendehoofd
Soerapati. Toen de bantamsche kroonpretendent Pangeran Poerbaja kapitein Ruys
had laten weten, dat hij zich wilde overgeven, zond deze den door hem tot luitenant
benoemden S. naar P. om te onderhandelen. Die opdracht was al vrij onvoorzichtig,
maar de tusschenkomst van K. verergerde de zaak nog. Hij bracht een pardonbrief
voor den prins uit Batavia mee, eischte op hoogen toon, dat de condottiere hem de
zaak zou in handen geven en overlaadde hem met beleedigingen, toen hij
tusschenbeide kwam bij Kuffeler's eisch, dat de prins hem, den compagniesvaandrig,
zijn kris zou overgeven. De aldus beleedigde zwoer wraak, overviel eenige dagen
later de onzen onverhoeds, zoodat K. na verlies van twintig man, niet dan met de
grootste moeite zijn post bereiken kon. Het voorgevallene schijnt Kuffeler, die de
hooge bescherming van den G.-G. Camphuys (dl. V, kol. 262) en van diens
tegenstander, den directeur-generaal Antonie Hurdt, tegelijk genoot, niet geschaad
te hebben, zoodat Valentijn het wel bij het rechte eind kan hebben, als hij beweert,
dat Soerapati's brief, waarin hij zich bij de hooge regeering trachtte te rechtvaardigen,
in K.'s belang te Batavia verduisterd is. In 1687 tot luitenant bevorderd, bleef hij nog
op dezelfde standplaats, tot hij in 1791 hoofd werd van het garnizoen te Soerasowan,
het paleis van den bantamschen sultan, waar hij zich nog in hetzelfde jaar tot
kapitein-luitenant benoemd zag. Later als kapitein naar Batavia overgeplaatst,
bekleedde hij daar van 1700-04 het schepenambt. In 1712 is hij als kapitein van de
Nieuwpoort te Batavia ontslagen. Hij stond als zeer rijk te boek.
Zijn eerste vrouw was D i a n a R a v e n u uit Batavia, dochter van A b r a h a m
R. Zij schonk hem 2 zoons, beiden J o h a n n e s geheeten en een dochter
J o h a n n a , die de echtgenoote is geworden van Mr. L a u r e n s T o l l i n g , verder
W i l l e m en H e l e n a . Zijn tweede vrouw was S u s a n n a D u i k e r , weduwe van
N i c o l a a s R u y z e r , koopman en hoofd te Palicol, bij wie hij geen kinderen schijnt
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gehad te hebben. Van K.'s zusters zijn J o h a n n a en E l i s a b e t h te Keulen in
het huwelijk getreden, een derde zuster A n n a C a t h a r i n a
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is tweemaal te Amsterdam gehuwd. Een neef van hem was Mr. Karel Rudolf Kuffeler
(dl. II, kol. 736), agent van den keurvorst van Brandenburg en bewindhebber in de
kamer Amsterdam.
Zie: de H a a n , Priangan I; V a l e n t i j n IV, 125; Alg. Ned. familiebl. 1893;
Navorscher 1867.
Bartelds

[Kuipers, Gerrit]
KUIPERS (Gerrit), geb. te Dordrecht 8 Oct. 1706, begraven aldaar 20 Maart 1784,
was de zoon van D i r k K u i p e r s en A a f j e P i e t e r s . Hij voer eerst als matroos
ter koopvaardij en trouwde 9 Dec. 1731 met A l e t t a K o o y m a n s
D i n g e m a n s d r ., die 3 Febr. 1744 overleed. Daarna hertrouwde hij 24 Jan. 1745
met J o h a n n a v a n d e G r a e f f (overl. 22 Oct. 1748) en eindelijk 26 Juli 1750
met M a r i a v a n O p s t a l (overl. 5 Juni 1776). Johanna van de Graeff was bezitster
eener muntersplaats in de Munt te Dordrecht. Daar de knaap dezer plaats overleden
was, werd Kuipers knaap bij zijn vrouw en ging in de Munt werken. Later in 1752
werd hij hoofdgaarder van 's lands gemeene middelen. Zijn voorliefde voor de
natuurkundige wetenschappen deed hem lid worden van het Provinciaal utrechtsch
genootschap, en in zijn geboorteplaats, op verzoek van Otto Buck en Johannes
Eusebius Voet lessen in natuurkunde houden, die door de aanzienlijkste ingezetenen
en vele geleerden werden bijgewoond. Zijn portret werd door A. Schouman
geschilderd, en in zwarte kunst gegraveerd, met een 8-regelig onderschrift van
Pieter van Braam, die in 1816 een redevoering tot zijn nagedachtenis over hem
hield in het genootschap ‘Diversa sed Una’.
Zie: S c h o t e l , Kerk. Dordr. II, 603; Dordr. Ill. II, nos. 3430-32.
van Dalen

[Kuysten, Arnoldus]
KUYSTEN (Arnoldus), of C u y s t e n , priester, baccalaureus in de theologie, geb.
te 's Hertogenbosch uit een der aanzienlijkste families dezer stad (Taxandria XVII,
59), overl. slechts 37 jaar oud te Alkmaar 4 Dec. 1667.
Na vele beraadslagingen werd Arn. K. 4 Juli 1655 voorzien van de parochie
Aalsmeer. Hij was ook gevraagd voor Noordwijk. De baljuw van Kennemerland
eischte voor het aanteekenen van den nieuwen priester honderd rijksdaalders. 17
Dec. 1664 werd Arn. K. aangenomen door het stadsbestuur als priester in de Sint
Laurentius statie te Alkmaar. 15 April 1665 werd hij gekozen tot kanunnik van het
zoogenaamde haarlemsch kapittel. Tevens was hij aangesteld als aartspriester van
Noord-Holland en West-Friesland. De ijverige priester, zeer begaafd en welsprekend,
overleed vroegtijdig aan een slepende ziekte. Hij werd als een ‘edelman’ begraven
in de groote kerk in het graf van den advocaat A. Westphalen. Hij wordt wel eens
verwisseld met Hermannus Kuysten, die volgt.
Zie: Batavia Sacra II, 415, 421; Bijdr. bisdom Haarl. VI, 298, IX, 360, 378, XVII,
98, XXI, 412, XXIII, 217, XXIX, 254, 255; De Katholiek LXI (1872), 244.
Fruytier

[Kuysten, Gerardus]
KUYSTEN (Gerardus), priester en kanunnik in de St.-Janskerk te 's Hertogenbosch,
overl. ald. 2 April 1543. Hij werd in de St. Jan begraven bij de doopvont. Hij was
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een zoon van G e r a r d H e n d r i c k s z o o n K u y s t , wellicht dezelfde die 1473
schepen en 1496 burgemeester was. Zijn broeder H e n d r i k was schepen derstad
1503, 1512, 1520, 1523, 1526. Deze was rentmeester der Tafel van den H. Geest
en eigenaar van het voornaam hotel ‘de Roode Poort’, overl. 24 Aug. 1529. Hij was
gehuwd met A l e i d v a n D o m m e l e n . Als schepenen komen nog voor in 1491
I w a n K u y s t , en 1507 M a t t h i a s K u y s t .
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Zie: Taxandria XXII, 173-174, XXXIII, 217, S c h u t j e s , Gesch. bisdom 's Bosch
IV, 250; B u t k e n s , Trophées de Brabant II, 555, 556, 557; C o p p e n s , N. beschr.
bisdom, den Bosch II, 122.
Fruytier

[Kuysten, Godefridus]
KUYSTEN (Godefridus), geb. te 's Hertogenbosch, priester, licentiaat in de beide
rechten, broeder van Johannes (2), die volgt, overl. volgens Necrologium Harlem.
(De Katholiek LXI (1872), 253) als pastoor in Rayenburg 28 Oct. 1678. Hij had den
graad van licentiaat behaald in de beide rechten en was kanunnik in Würzburg. Hij
liet zijn prebende varen om als arm missionaris in de omstreken van Bodegraven,
waar ook zijn broeder Johannes gewerkt had, de Katholieken bij te staan. Jac. de
la Torre in zijn Relatio 1656 noemt hem bij vergissing Wilhelmus en zegt, dat hij
hem onlangs had aangesteld. Hij werkte te Raamburg, waar bij verbleef, te Boskoop,
Middelburg, Waddingsveen, Reewijk, enz. gedurende 24 jaar. Hij werd in de St.
Pieter- en Pauluskerk te Reewijk begraven.
Zie: Batavia Sacra II, 186 of Historia episc.; Archief aartsb. Utr. XI, 77.
Fruytier

[Kuysten, Hermannus]
KUYSTEN (Hermannus) of C u y s t e n , baccalaureus in de theologie, priester, geb.
te 's Hertogenbosch, overl. als pastoor te Amsterdam 17 Oct. 1666. Hij was pastoor
te Amsterdam in de statie De drie bonte kraaien, die later, 1706, in de handen der
Oud-bisschoppelijken kwam en aan hen bleef tot de opheffing. Volgens de Batavia
Sacra II, 408 was H. Kuysten ‘vir admodum facundus’ de opvolger van Wilh.
Coppenol, overl. 15 Oct. 1662. Hij werd 21 Oct. begraven in de Nieuwe kerk. De
Bijdr. Haarlem XXXVIII, 341, Lijst der kanunniken noemt hem verkeerd pastoor te
Alkmaar en kanunnik van Haarlem, dat was Arnoldus K., zie boven.
Zie: Bijdragen Haarlem XVII, 76; De Katholiek LX (1871), 350; Hist. episc. Haarlem
I, 106.
Fruytier

[Kuysten, Johannes (1)]
KUYSTEN (Johannes) (1), K u y s t , geb. te 's Hertogenbosch 1493, werd 23 Juni
1526 kanunnik in de Sint Jan. Hij overleed 22 Dec. 1556 in zijn geboortestad en
werd in de St. Jan begraven bij het benedenaltaar van Sint Eligius. Hij komt
meermalen voor in oude archiefstukken.
Zie: C o p p e n s , N. beschr. bisdom 's Hertogenbosch II, 124; S c h u t j e s , Gesch.
bisd. 's Hertogenbosch IV, 252.
Fruytier

[Kuysten, Joannes (2)]
KUYSTEN (Joannes) (2), C u y s t e n , geb. te 's Hertogenbosch, priester,
baccalaureus in de theologie, overl. te Goes 11 Nov. 1664. Hij bezat een kanunnikdij
te Würzburg, doch moest naar zijn vaderland vluchten voor de zweedsche legers.
Als missionaris werkte hij eerst te Oudewater, vervolgens te Raamburg, Bodegraven,
Boskoop, Reewijck, Middelburg, enz. Omdat zijn persoon het mikpunt was eener
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scherpe vervolging werd hij naar Goes gezonden 1639. Hij begeerde niet weer te
keeren naar zijn rijke prebende te Würzburg, maar deed er afstand van om zich
geheel aan de missie in de Nederlanden te wijden. Te Goes werd hij aangesteld
als aartspriester van Zeeland. Hij verbleef met zijn kapelaan onder oogluiking in de
stad, waar 700 Katholieken waren; op de dorpen in den omtrek vroegen 460
Katholieken zijn zorg. Hij wordt door den vicaris de la Torre geprezen als een pastoor
‘verbo valens et exemplo docens’. Pastoor Kuysten werd in stilte des nachts begraven
in de groote Sinte Magdalenakerk te Goes.
Godefridus K. was zijn broeder, zie art.
Zie: Arch. aartsb. Utr. XI, 78, 171, XII, 211; Batavia Sacra II, 186; Bijdr. bisd.
Haarlem II,
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169, XIII, 195, XXXV, 320, XXXVII, 184, 218, De Katholiek LX (1871) 349; Hist. ep.
Middelb., 52.
Fruytier

[Kuysten, Johannes (3)]
KUYSTEN (Johannes) (3), geb. te 's Hertogenbosch 9 Jan. 1613, werd Norbertijn
in de abdij te Tongerloo 8 Dec. 1635 en overleed aldaar 21 Jan. 1679. Hij was na
zijne priesterwijding kapelaan te Poppel 1640. S c h u t j e s , Gesch. bisdom 's
Hertogenbosch vermeldt hem aldaar niet. 3 Juli 1660 werd hij pastoor der O. Lieve
Vrouwekerk te Diest. 13 Oct. 1664 benoemde de nieuwe abt Crils hem tot prior der
abdij Tongerloo, welk ambt hij bekleedde tot 27 Maart 1678. Hij wordt geroemd als
‘vir simplex sed rectus’, als een voorbeeld van nederigheid voor zijne talrljke
kloosterlingen. In de lijst der pastoors van Diest R a y m a k e r s , Het kerkel. en liefd.
Diest, Leuven 1870 verschillen de data's van die, welke opgegeven worden in:
Necrologium B.M.V. de Tongerloo door W.v. S p i l b e e c k (Tongerl. 1902), 14.
Fruytier

[Kuytenbrouwer, Martinus Antonius]
KUYTENBROUWER (Martinus Antonius), geb. te Venlo 9 Juni 1777, overl. te 's
Gravenhage 1 Aug. 1850, zoon van J o a n n e s en A n n a C h r i s t i n a
G e r n a c r t s , trad als cadet in nederlandschen dienst, werd in 1795 tweede luitenant,
maakte in 1799 den veldtocht in Noord-Holland
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mede en werd 1801 bevorderd tot kapitein. Onder koning Lodewijk diende hij bij de
rijdende artillerie der garde en, tijdens onze inlijving bij Frankrijk, als luitenant-kolonel
bij de keizerlijke garde, nam vervolgens zijn ontslag en werd wijnhandelaar te Utrecht.
Ir 1813 bewerkte hij, dat Utrecht zich aan de Geallieerden overgaf. Vervolgens
wederom in dienst getreden, werd hij luitenant-kolonel bij de artillerie te Amersfoort,
waar hij in 1823 op de heide Moll en van Beek behulpzaam was bij het nemen van
proeven over het geluid. Allengs klom hij op tot den rang van generaal majoor. Hij
was tevens een verdienstelijk landschap- en dierschilder; hij verkocht zijn stukken
niet doch nam wel aan verschillende tentoonstellingen deel; hij was als zoodanig
lid van het utrechtsch genootschap en van de Koninklijke academie van Beeldende
Kunsten te Amsterdam.
Zijn zoon is de bekende gelijknamige schilder M a r t . A n t . K. geb. te Amersfoort
21 Nov. 1821, overl. te Parijs 12 Nov. 1897.
Zie: H. U y t t e n b r o e c k , Bijdragen tot de geschiedenis van Venlo I, 152; J a n
V e r z i j l , Genealogische aanteekeningen over de familie Kuytenbrouwer;
T h i e m e - B e c k e r Allg. Lex. d. bild. Künstler XXII (1928), 149.
Verzijl
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L.
[La Coste, Adriaan]
LA COSTE (Adriaan), geb. te Amsterdam 1745, ongehuwd overl. te Dordrecht 20
Dec. 1821, was de zoon van B e r n a r d l a C o s t e en J o h a n n a D i k a r t . Hij
was koopman en vestigde zich in 1777 te Dordrecht. In Jan. 1795, na de
omwenteling, werd hij secretaris van het ingestelde Comité van Commercie, waaruit
in 1812 de Kamer van Koophandel voortkwam. Tot zijn overlijden was hij president
van dit lichaam. In 1796 was hij korten tijd lid van den Raad der Stad. Ook
onderscheidde hij zich als kunstverzamelaar.
van Dalen

[Laderière, Sebastiaan]
LADERIÈRE (Sebastiaan d e ), geb. te Brussel, baccalaureus in de godgeleerdheid
te Leuven, overl. in Holland omstreeks 1740.
Hij behaalde 1685 als student te Leuven in de Valk bij de promotie der philosophie
de 14e plaats van 102. 10 Jan. 1697 werd hij benoemd tot professor der poésis aan
het college van de H. Drievuldigheid. Hij was benoemd door de universiteit tot pastoor
der O.L.V. Kapellekerk te Brussel 1690; doch hieruit volgde een proces, dat niet te
zijnen gunste afliep. Hij stichtte een beurs voor het college van 50 gulden ten
voordeele van den student, die de tweede plaats in de klas der poësis behaalde.
Hij was een aanganger der stellingen van Jansenius en week uit naar Holland in
1727 met andere professoren, toen zij genoodzaakt werden zich uit te spreken tegen
de leer van Jansenius en Quesnel.
B a c h u s i u s noemt hem: vir petilantissimae linguae et quam maxime effrons
(Analectes XI, 463).
Zie: Analectes hist. eccl. Belg. XI (1874), 463, XXI (1888) 325, 354.
Fruytier

[La Douëspe, Samuel de]
LA DOUËSPE (Samuel d e ), geb. te Leeuwarden in 1703, overl. te 's Gravenhage
2 Nov. 1751. Zijn ouders waren F r a n ç o i s d e l a D o u ë s p e en P h i l i p p i n e
M a j o u . Hij werd waalsch
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predikant te Leeuwarden 21 Oct. 1731, te 's Gravenhage 24 Sept. 1747, aldaar
tevens hofprediker. Zijn lijkrede op den Prins werd onuitgesproken na zijn dood
uitgegeven. In 1739 huwde hij te Groningen met J o h a n n a M a r g a r e t h a
R o s s a l , dochter van M. R o s s a l , hoogleeraar, en F r a n c i n a M a i l l a r d . Hij
schreef: La République pleurant son Chef, ou fragment de sermon composé à
l'occasion de la mort du Prince d'Orange.... (la Haye 1751), vertaald als: De
Republiek haar Hoofd beweenende of een onvolbragte leerreden.... opgesteld ter
geleegentheid des afstervens van den.... Prince van Oranje (Amst. 1751); Sermons
sur diverses textes de l' Ecriture Sainte par feu Mr. S. de la Douëspe... (la Haye
1752).
Zie: v a n L a n g e r a a d e n d e B i e , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel.
in Ned. II, 570 v.
Knipscheer

[Laen, Hendrik van der]
LAEN (Hendrik v a n d e r ), kartuizer, geb. te IJsselstein, overl. te Utrecht 4 Jan.
1438. Zijn ouders heetten E v e r a r d u s en S o p h i a . Aanvankelijk was hij seculier
priester, vicarius beneficiatus ten Dom en van het St. Nicolaasaltaar in de kerk te
Abcoude. In 1422 wordt hij vermeld als secretaris van het Domkapittel, wat hij ook
in 1411 vermoedelijk reeds was (S. M u l l e r F z n ., Cat. Arch. der Staten v. Utr.,
blz. VI). In 1422 is hij als novice ingetreden bij de kartuizers van Nieuwlicht buiten
Utrecht. Een jaar later werd hij er als monnik geprofest, na afstand van zijn beneficiën
te hebben gedaan. Het klooster ontving van hem 5 morgen lands bij IJsselstein en
voorts eenig geld en huisraad. Ten bate van het convent heeft hij eenige boeken
afgeschreven, o.a. een nocturnael, een diurnael en de Statuten der Orde. In deze
jaren bloeide in de chartreuse bij Utrecht de kunst van het afschrijven en verluchten
van boeken.
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Vermoedelijk is codex no. 371 of codex no. 372 (of beide handschriften) der
utrechtsche universiteitsbibliotheek, die afkomstig zijn uit de boekerij van Nieuwlicht,
door hem vervaardigd. Toen Albertus Buer (dl. II, kol. 272), prior van zijn klooster,
in 1426 door het generaal kapittel uit zijn ambt was ontheven, werd Hendrik van der
Laen aangewezen als zijn opvolger. Tot omstreeks 1429 heeft hij Nieuwlicht bestuurd,
waarna hij werd opgevolgd door Otto Amilii de Moerdrecht (dl. V, kol. 10). Zijn graf
bevond zich in het klooster aan de westzijde van het groote pand bij den buitenwand.
In het getijdenboek der leidsche universiteitsbibliotheek (J. G e e l , Catal. librorum
mss. Bibl. L.B., 1852, no. 339) staat op den kant van den kalender bij 4 Januari de
aanteekening: ‘Meyster Heinric van der Laen cartuser sterf int iaer van XXXVIII’.
Zie: Cartae Capituli Generalis Ordinis Cartusiensis (Ms. Certosa del Galazzo,
Florence); Arch. Vatic. Regesta Lateranensia, vol. 232, fol. 208; A.W. B y v a n c k ,
Het Horarium der Universiteitsbibliotheek te Leiden in Bull. v.d. Ned. Oudheidk.
Bond, 2e serie XIII, 1921, blz. 224-229; L. v a n H a s s e l t , Het Necrologium van
het Karthuizer klooster Nieuwlicht of Bloemendael buiten Utrecht in Bijdr. en Meded.
Hist. Gen. Utr. 1886, IX, 155, 224, 245, 279, 354; K. M e i n s m a , Middeleeuwsche
Bibliotheken, 158; Catal. codicum mss. Bibl. Un. Rheno- Tr., I, p. 122, 123; A.W.
B i j v a n c k e n G.J. H o o g e w e r f f , Noord-Ned. Miniaturen in handschriften der
14e, 15e en 16e eeuwen, tekst ('s Gravenh. 1925), passim; Kroniek Hist. Gen.
Utrecht 13e jrg. 1857, 3e serie, 3e deel, 144.
Scholtens

[Laer, Paulus Dominicus van]
LAER (Paulus Dominicus v a n ), geb. te Heythuizen 18 Oct. 1805, overl. te
Wijk-Maastricht 25 Januari 1883, studeerde Latijn en Grieksch te Weert en de
philosophie en theologie te Munster; 19 Dec. 1830 werd hij te Luik priester gewijd
en 30 Dec. daarna tot kapellaan te Cortessem benoemd. Deze vicarie verruilde hij
30 Dec. 1832 met die van Hasselt, destijds hoofdstad der provincie Limburg. 17
Oct. 1835 werd hij door den bisschop van Luik benoemd tot directeur der
normaalschool voor onderwijzers te Rolduc bij Kerkrade, welk ambt hij waarnam tot
5 Oct. 1849, toen de bisschop van Roermond hem tot pastoor van Maesniel bij
Roermond benoemde. 3 Febr. 1853 werd hij pastoor-deken te Wijk-Maastricht, 17
Dec. 1859 eerekamerheer van paus Pius IX en 21 April 1870 kanunnik der kathedraal
te Roermond. Hij stichtte 7 October 1881 een studiebeurs, gevestigd op het landgoed
Groot-Inder te Heythuizen, welke jaarlijks 225 gulden opbracht. Deze beurs was
bestemd voor katholieke jongelingen, welke den ouderdom van minstens 12 jaren
bereikt hebbende, zich tot den priesterstand voorbereidden op latijnsche scholen,
of in een klein of groot seminarie. Zouden zich geen jongelingen voor den
priesterstand aanbieden, dan kon de beurs ook gegeven worden aan candidaten
voor het lager onderwijs op een katholieke normaalschool. Bestuurders en vergevers
zijn de pastoors van Heythuizen en Baexem met een lid der familie van den stichter.
Zie: J o s . H a b e t s , Geschiedenis van het tegenwoordige bisdom Roermond III,
612-613; R. C o r t e n e n A . H . M . R u y t e n , Rolduc in woord en beeld, 163,
199.
Verzijl

[Laet, Johannes de]
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LAET (Johannes d e ), geb. te Antwerpen in 1582, gest. te Leiden in 1649, was een
vermaard geograaf, die een groot deel van zijn leven te Leiden doorbracht, waar
hij bevriend was met Salmasius en anderen. Hij was in 1618 en 1619 lid der
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synode van Dordrecht en sedert 1621 bewindhebber der nieuw opgerichte
Westindische Compagnie. Uit beide qualiteiten blijkt, dat hij van calvinistischen huize
was, wat trouwens ook te zien is uit zijn vroegste geschrift: Commentarius de
o

Pelagianis et Semipelagianis (Harderwijk 1617, 4 ). Van zijn wetenschappelijken
zin gaf hij allereerst blijk door zijn medewerking aan de zoogenaamde elzeviersche
Respublicae, een zakbibliotheek van beschrijvingen van allerlei landen der wereld,
die ten slotte 48 deeltjes groot werd. De Laet leverde voor deze uitgave de volgende
deeltjes: Hispania sive de regis Hispaniae regnis et opibus commentarius (L.B.
o
1629, 16 ); Galliae sive de Francorum regis dominiis et opibus commentarius (L.B.
o
o
1629, 16 ); Belgii Confoederati respublica (L.B. 1630, 16 ); Turcici Imperii status
o
seu discursus varii de rebus Turcicis (L.B. 1630, 16 ); De imperio Magni Mogolis
o
sive India vera commentata (L.B. 1630, 16 ); Portugallia seu de illius regnis et opibus
o
commentarius (L.B. 1642, 16 ); Respublica Poloniae, Lithuaniae, Prussiae et Livoniae
o
(Amst. 1642, 16 ). Bekend is ook gebleven de Laets discussie met Hugo de Groot
over de oorspronkelijke bewoners van Amerika. Hij liet daarover het licht zien: Notae
ad dissertationem Hugonis Grotii de origine gentium Americanarum et observationes
o
aliquot ad meliorem indagationem difficillimae illius quaestionis (Amst. 1642, 8
o
herdr. aldaar 1643, 4 ). De Groot antwoordde daarop met een Dissertatio de origine
gentium Americanarum adversus obtrectatorem opaca bonum quem facit barba
o
(Parijs 1643, 8 ), waarin de groote man zich niet van zijn gunstigste zijde doet
kennen en zich feitelijk van de zaak afmaakt. De Laet kon hem dan ook gemakkelijk
te woord staan in zijn Responsio ad dissertationem secundam H. Grotii de origine
o
o
gentium Americanarum (Amst. 1633, 8 ; herdr. aldaar 1644 en 1646, 8 ). Dat de
Laet ook voor andere onderwerpen belangstelling had, blijkt wel uit tweeërlei: De
o
gemmis et lapidibus (L.B. 1647, 8 ) en M. Vitruvii Pollionis de architectura libri X
cum notis.... (Amst. 1649, fol.), waarin ook andere klassieke auteurs, o.a. Plinius,
zijn opgenomen. Maar het hoofdwerk van de Laet betreft West-Indië en de
Westindische Compagnie, waarvan hij een uitgebreide studie had gemaakt, waarvoor
zijn boeken een zeer voorname bron zullen blijven. Het eerst gaf hij uit de Nieuwe
Wereldt ofte beschrijvinghe van West-indien (Leiden 1625, fol.; Tweede druck, in
ontallijke plaatsen verbeterd, met eenige kaarten, beelden van verscheide dieren
en planten vercierd; Leiden 1630, fol.). Daarvan verscheen ook een latijnsche
vertaling: Novus Orbis seu Descriptio Indiae Occidentalis novis tabulis geographicis
et variis animantium, plantarum, fructuumque iconibus illustrata, libri XVIII (L.B.
1633, fol.) en een fransche vertaling: Histoire du nouveau monde ou description
des Indes Occidentales (Leide 1640, fol.). Bij deze beschrijving van West-Indië sloot
zich aan de Laet's Historie ofte Jaerlijck verhael van de verrichtinghen der
Geoctroyeerde West-Indische Compagnie sedert haer begin tot het einde van het
jaar 1636, begrepen in XIII boecken, met kopere platen vercierd (Leiden 1644, fol.),
dat nog altijd de hoofdbron is voor de oudste geschiedenis der West-Indische
Compagnie.
Zijn portret door J. Husnik werd gegraveerd door van Bronchorst.
Zie behalve de gewone woordenboeken en de geschiedwerken over de
West-Indische Compagnie: B r a n d t , Leven van H. de Groot; v a n K a m p e n ,
Gesch. der Ned. letterkunde I, 331 vlg.; G o e t h a l s , Lectures III, 219 vlg.; K i c k x ,
Annales de voyages 1853, 173 vlg.
Brugmans

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 8

993

[La Faye, Jacob de]
LA FAYE (Jacob d e ), geb. te Delft in 1667, overl. te Utrecht Mei 1748, zoon van
T h e o d o r u s d e l a F a y e . Hij werd predikant van de engelsche kerk te Utrecht
27 Dec. 1696 als opvolger van J o h a n n e s B e s t . Tegenover J o h n T o l a n d
schreef hij Defensio religionis nec non Mosis et gentis Judaicae contra duas
dissertationes Joh. Tolandi (Utr. 1709). Voorts verscheen van hem: Engelands en
Neerlands treurtijd over den dood van Maria II (Utr. 1695); Lijkpredikatie over den
dood van koning Willem III (Utr. 1702); Hondertjarige gedachtenis.... der Utrechtsche
Akademie, uit het Eng. vert. (Utr. 1736). In 1728 schreef hij met enkele anderen een
antwoord tegen een bezwaarschrift van eenige predikanten over de eerste vraag
in het formulier voor den kinderdoop: Consideratien over het Bezwaerschrift van....
('s Gravenh. 1729).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. van Protest. Godgel. in Ned. III,
26; Bibliotheca theol. et philos. (Lugd. Bat., Burgersdijk en Niermans 1900), no.
12537 en 16711 v.; N o o r d b e e k e n M o u r i k , Naamrol der godgel. schrijvers
(Amst. 1752), reg. in voce.
Knipscheer

[La Houssaye, Dionysius Johannes Godefriedus de]
LA HOUSSAYE (Dionysius Johannes Godefriedus d e ), geb. te Venlo(?) omstr.
1760, overl. op Curaçao 20 Sept. 1796. Zijn ouders waren J a n C o r n e l i s d e
l a H o u s s a y e en K a t h a r i n a J a n s s e n s . Hij werd predikant te
Waterlandkerkje 31 Juli 1784, te Burgh (Schouwen) 6 Dec. 1789. Op verzoek
ontslagen nam hij zijn afscheid 19 Nov. 1790. Daarna werd hij predikant te Kessel
23 Jan. 1791; eindelijk te Curaçao 13 Maart 1796. Hij schreef een werkje van weinig
beteekenis: Mijn ledige uren, of proeven van zedelijke gedichten ('s Hert. [1792]),
en bijdragen in Gedenkzuil op Neerlands heil en Oranje's zegepraal.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. van Prot. Godgel. in Ned. IV,
327 v.; Kerkelijk Handboek (1878), 609, (1909) Bijl. 126, 153.
Knipscheer

[Lalaing, Anthony van (1)]
LALAING (Anthony v a n ) (1), graaf van H o o g s t r a t e n , heer van Montigny, zoon
van Joost die volgt, geb. 1480, overl. 2 Apr. 1540. Evenals de Croy's, de Bergen's
en andere hooge nederlandsche edelen, stond deze uit Henegouwen stammende
edelman, ridder van het Gulden Vlies, hoog aangeschreven bij den jongen landsheer,
Philips den Schoone, dien hij op zijn inhuldigingsreis naar Castilië vergezelde,
waarvan hij in een dagboek zijn wederwaardigheden en indrukken te boek stelde.
Daar in het zuiden behoorde hij tot de dagelijksche omgeving van den vorst, een
plaats waarop hij zich wist te handhaven ook na Philips' vroegtijdigen dood, toen
een regentschap werd ingesteld, waargenomen door diens tante Margaretha van
Oostenrijk (sedert 1504 weduwe van Philibert II van Savoye), die op 22 April 1507
als vertegenwoordigster van Maximiliaan, den voogd van den jeugdigen Karel V,
de teugels van het bewind vrijwel zelf in handen had. Lalaing kreeg weldra
gelegenheid zich te onderscheiden in de nooit eindigende oorlogen met de
Gelderschen, wier hertog Karel van Egmond in Sept. van dat jaar tot zelfs in Brabant
met zijn legerbenden doorgedrongen was. In 1509 werd hij benoemd tot baljuw van
Gooiland. Zoo was hij de vertrouwde staatsdienaar der landvoogdes en ook van
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Karel V, die hem in 1522, als opvolger van Hendrik III van Nassau, aanstelde tot
stadhouder van Holland, Zeeland en West-Friesland. Na den afstand van het
wereldlijk gezag door Hendrik II, bisschop van Utrecht, op 21 Oct. 1528 trad L. ook
als stadhouder in dit gewest op. Toen Karel V, keizer,

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 8

994
koning en landsheer, op een leeftijd gekomen was, dat hij ook tegenover zijn tante,
de regentes, zijn gezag kon laten gelden, daalde L.'s invloed daarom niet. Geeft
Margaretha soms blijken bij de leiding van 's lands zaken liever met de volgzame
heeren der ‘longue robe’ dan met de Vliesridders, veldoversten en stadhouders te
rade te gaan, vinden deze in 1523 daarin aanleiding om zich bij den Keizer te
beklagen over achteruitzetting, dan krijgt aanstonds de regentes bevel voortaan
geen enkelen maatregel te nemen zonder vooraf met den bisschop van Luik, den
heer van Ravestein, den prins van Oranje, den graaf van Buren, den heer van
Gavere en Anthony van Hoogstraten, ruggespraak gehouden te hebben. Vooral de
invloed van den laatste op haar steeg met den dag en zelfs verdacht men haar
ervan, zonder eenig bewijs daarvoor te kunnen aanvoeren, in al te intieme
verstandhouding met hem te staan (H e n n e , Histoire du régne de Charles-Quint).
Op 1 Dec. 1530 kwam de landvoogdes in haar geliefd bescheiden paleis in Mechelen
te overlijden en werd zij opgevolgd door Karels zuster Maria, de koningin-weduwe
van Hongarije. De tegenstelling tusschen Lalaing en Maria op religieus gebied was
groot. Nooit had de laatste moeite gedaan om haar sympathie te verbergen voor
de ideeën van gematigdheid voorgestaan door de humanisten. Erasmus had haar
in 1530 zijn verhandeling: De Vidua christiana, over de christelijke weduwe, mogen
opdragen. Ook hield zij in haar dienst mannen van verdachte rechtzinnigheid, zooals
haar huiskapelaan Alexander, wien later zelfs kettersche gevoelens aangewreven
werden. Met dat al is zij toch de trouwe uitvoerster der koninklijke bevelen gebleven,
waarbij zij in Lalaing haar medestander vond, wiens orthodoxe geloovigheid
algemeen bekend was. In het jaar 1517 had hij te Culemborg de broederschap van
het Heilig Sacrament gesticht, daar het Anthony's en Elisabeth's gasthuis geo pend
en in Hoogstraten, de hoofdplaats van zijn heerlijkheid, in 1518 tot een graafschap
verheven, een prachtige kerk en een zijn geslacht waardig stamslot gebouwd. Op
1 Aug. 1534 maakte hij een eind aan de ongeregeldheden door het optreden der
wederdoopers te Amsterdam verwekt. Den schout Jan Huibertzoon, die door zijn
slapheid de ketterij ongewild in de hand gewerkt had, verbande hij en twee burgers
liet hij gevangen zetten. Bij het dempen der oproerige bewegingen aldaar, eenige
jaren later, waarbij vele burgers het leven lieten, wordt zijn naam echter niet
genoemd.
Die verheffing tot graaf was klaarblijkelijk een belooning voor zijn aanzienlijk
voorschot, gestort in de zoo dikwijls leege schatkist der centrale regeering te Brussel,
waarbij hij ‘par courtoisie’ weigerde de waarborgen te aanvaarden, hem door de
Koningin-gouvernante aangeboden. Met zijn dood ging een man van beproefde
trouw, groote kennis en ervaring voor zijn land verloren.
Zijn oudere broer K a r e l , overl. in 1525, graaf van Lalaing, baron van Escornaix,
ridder van het Gulden Vlies (1505) was raad en kamerheer van Maximiliaan, Philips
den Schoone en Karel V.
Een portret met zijn gemalin door een onbekend kunstenaar bevindt zich in het
Elisabethweeshuis te Culemborg; een ander portret op een grafmonument in de St.
Catharinekerk te Hoogstraten.
Zie: P i r e n n e , Histoire de Belgique III(Brux. 1912); W a g e n a a r , Vaderl. Hist.
IV-V; K o o p e r b e r g , Margaretha van Oostenrijk tot
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den vrede van Kamerijk (Amsterd. 1908); T h e i s s e n , De regeering van Karel V
in de N. Nederl. (1912).
Bartelds

[Lalaing, Anthony van (2)]
LALAING (Anthony v a n ) (2), graaf v a n H o o g s t r a t e n , geb. waarschijnlijk
omstreeks 1530, overl. in de 2de helft van Oct. 1568. Deze bekende figuur uit het
voorspel van den 80-jarigen oorlog, waarin hij gewoonlijk onder den naam van
Hoogstraten voorkomt, wordt in onze geschiedenis het eerst genoemd, als de edelen
met hem aan het hoofd zich onmiddellijk na het vertrek van Karel V, in den herfst
van 1556 bij den landvoogd, Emanuel Philibert hertog van Savoye, vervoegen om
hem te verklaren, dat zij zich aan de regeering zullen onttrekken, als aan hun grieven
niet voldaan wordt. In 1557 trad v. H. opalstijdelijk landvoogd, zoolang de hertog
den oorlog persoonlijk meemaakte. Granvelle mocht klagen, dat toen geregeerd
werd naar de denkbeelden der nederlandsche edelen ten nadeele van het koninklijk
gezag, toch had Philips de Nederlanders en de edelen als bemiddelaars tusschen
volk en regeering, te veel noodig voor het opbrengen der beden, die van de natie
gevergd moesten worden, om daar niet voorloopig rekening mee te houden. De
financieele toestand des lands was tijdens 's koning aanwezigheid alhier dan ook
allertreurigst, zoodat v. H. als koninklijk gedelegeerde ter St.-Gen. slechts uitkomst
zag òf in den terugkeer tot de indirecte belastingen, waarom men in 1556 tevergeefs
had gevraagd, of in de afkondiging van een staatsbankroet, dat daarin zou bestaan,
dat de enorm hooge verschuldigde rente tot op 5 procent werd teruggebracht. Het
gelukte Philips in 1558 de negenjarige bede, de ‘aide novennale’ van 800.000 pond
's jaars te zien ingewilligd, maar de heffing en het beheer hadden de Alg. Staten
zich voorbehouden, wat hun jaarlijksche bijeenkomst, het schrikbeeld des konings,
noodzakelijk met zich bracht. Ook na diens vertrek naar Spanje, waar hij 8 Sept.
1559 behouden aankwam, voelde het in de Nederlanden gevestigde centraal gezag
zijn groote afhankelijkheid van de inlandsche grooten. Toen \Philips na het bloedbad
van Vassy (1 Maart 1562) den burgeroorlog in Frankrijk weer zag ontbranden, voelde
hij zich geroepen zijn geloofsgenooten aldaar te hulp te komen en beval hij daarom
dat 2000 ruiters der benden van ordonnancie dat land zouden binnenrukken. Als
Vliesridder was aan v. H. in 1559 het bevelhebberschap over een dier veertien
benden toevertrouwd. Philips zag ten eenenmale over het hoofd, dat daartoe eerst
de Raad van State moest gehoord worden, waarin Oranje en Egmond wisten door
te drijven, dat de gezamenlijke stadhouders en al de Vliesridders door dien raad
zouden opontboden worden. Kort vóór 's konings vertrek naar Castilië, was het de
ridderschap van het Gulden Vlies in het kapittel, Jan. 1559 door Philips te Antwerpen
gehouden, gelukt drie van hen, op wien ze rekenen konden, in hun orde te zien
opgenomen, niettegenstaande de ernstige bezwaren, die hij tegen de keuze van
de twee eersten had. Het waren Hoogstraten, Montigny en de Ligne. Die bijeenkomst
van stadhouders en Vliesridders heeft het tweeledig resultaat gehad, dat de
monarchie niet alleen heeft moeten onderdoen voor de nationale partij en zich
tevreden stellen met de toegestane onderstandsgelden ten behoeve der fransche
regeering, waartoe in Aug. door den R. v. S. besloten was, maar tevens heeft zij
veel bijgedragen tot de versterking der stellige ligue tegen Granvelle (sedert Mei
1562) met het bekende verloop: de terugroeping van den gehaten kardinaal (13
Maart 1564). De adellijke heeren, die steeds van uit de hoogte neergezien had-
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den op raadsheeren en burgerlijke ambtenaren, de getabberden of de ‘longues
robes’, maakten thans misbruik van hun overwinning op het van zijn eminente hoofd
beroofde spaansche regime. Hoogstraten bestond het den president der rekenkamer
van Brabant openlijk te hoonen, omdat deze de belangen van Turnhout en het
landsheerlijk domeingoed tegen 's graven aanslagen verdedigd had. Het compromis
der edelen, in Nov. 1565 tot stand gekomen, telde onder zijn ijverige aanhangers
ook H., op wiens grondgebied de verbondenen 13 Maart 1566 een samenkomst
hielden om voor het laatst te beproeven Egmond over te halen tot gewapend verzet
tegen de antinationale regeering van den koning van Spanje. Egmonds loyauteit
doemde het bekende verbond tot de schijnvertooning: het indienen van het adres
aan Margareta, de landvoogdes (5 April 1566). De beeldstormerij, die het herstel
van een krachtig eensgezind centraal gezag ten gevolge heeft gehad, bewerkte
tevens de ontbinding van het compromis. Oranje vertrok naar zijn stadhouderschap
en verliet Antwerpen, waar H., die te Mechelen bevel voerde, hem zou vervangen.
Nog eenmaal wordt in dat jaar van hem gewag gemaakt, als de antwerpsche
Lutheranen en Calvinisten hem een verzoekschrift aanbieden, waarin op
godsdienstvrijheid aangedrongen wordt en dat hij belooft bij de regentes te zullen
aanbevelen (eind Oct. 1566). Echter het getij was geheel verloopen. De regeering
te Brussel beheerschte den toestand volkomen en liet zich zelfs niet meer van haar
stuk brengen, toen de roekelooze Brederode te Antwerpen, waar Oranje en
Hoogstraten bevel voerden, met zijn krijgstoerustingen tegen haar een aanvang
nam. Zij was reeds bekend met het besluit des konings om Alva hierheen te zenden.
Om het land te redden richtte de Prins in overleg met H. en met Hoorne nog eens
een schrijven aan Egmond, waarbij zij hem voorstelden zich onderling tot het
afschaffen der openbare prediking en het herstel der orde te verbinden, als men
daardoor de zending der spaansche troepen kon tegenhouden. Doch deze weigerde
toe te treden. De hoop der consistories bleef op prins Willem gevestigd. Mocht hij
zich maar aan het hoofd hunner bijeengebrachte strijdkrachten scharen! Doch zijn
houding bleef aarzelend. Hij liet oogluikend toe, dat in de omstreken van Antwerpen
en zelfs binnen de stad krijgsvolk werd aangeworven op naam van Brederode en
die van de nieuwe religie. Er waren werfofficieren, die er bijvoegden: ‘door last van
den prins van Oranje, den graaf van Hoogstraten en anderen’. Bombergen, die zich
van het gewichtige 's Hertogenbosch meester had gemaakt, gaf voor te handelen
volgens den last hem door Hoogstraten en Brederode verstrekt. De ongeoefende
volksmassa was tegen den aanval der regeeringstroepen niet bestand. Over de
noodige wapens kon het zelfs niet beschikken, sinds Mechelen, het groote tuighuis
door deze was bezet. Het bloedbad van Austruweel (14 Maart 1567) was het eind
van het voorspel. Oranje te fier en te argwanend om zich te onderwerpen, week
naar Duitschland, terwijl H., Hoorne en Brederode zich aan de illusie overgaven,
dat onderwerping en vernedering hun nog konden baten. Op 9 Aug. 1767 trad de
voorhoede van Alva's tercio's Brussel binnen. Een wond aan de hand zich zelven
bij ongeluk toegebracht door zijn pistool redde H. van het schavot, toen hij op weg
was den hertog bij diens aankomst onmiddellijk te begroeten. Hem is daardoor
bespaard het tragisch lot van Egmond en Hoorne, van wier terechtstelling hij schreef:
‘het was een zaak van
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de andere wereld de kreten, het gejammer en de rechtmatige deernis, die al de
inwoners gevoelen over zulk een barbaarsche dwingelandij, terwijl deze Nero van
een Alva zich beroemt, dat hij allen, die hij in handen krijgt, evenzoo behandelen
wil’. Hij volgde den Prins in diens ballingschap en liet evenals deze in 1568 een
verweerschrift verschijnen: Défense de messire Antoine de Lalaing, comte d'
Hoogstraeten. In April werd hem de aanslag op Roermond toevertrouwd, maar door
ziekte moest hij de leiding aan den heer van Villers, 's Prinsen hofmaarschalk,
overdragen. Deze werd bij Daelhem op 25 Apr. verslagen, gevangen genomen en
op 2 Juni ter dood gebracht. Toen graaf Lodewijk na den slag bij Heiligerlee het
beleg voor Groningen sloeg, snelde H. van den Rijn naar die stad toe. Op 7 Oct.
1568 maakte hij in het leger van Oranje den bekenden tocht over de Maas bij
Stockhem mee. Daarna zou men zich verbinden met een afdeeling fransche
Hugenoten onder den graaf de Genlis, van wien zij door de rivier de Geete
gescheiden waren. De hoofdmacht onder den Prins trok deze over, terwijl H. met
de achterhoede achterbleef om den vijand tot een gevecht uit te lokken. In den slag
van 20 Oct. werd hij door het toevallig losbranden van zijn eigen pistool aan den
voet gewond, wat binnen enkele dagen zijn dood ten gevolge had. Zijn goederen
waren bij vonnis van 21 Jan. 1568 geconfiskeerd. Later stelde Requesens voor,
H.'s woonhuis te Brussel evenals Oranje's paleis ‘die bij openbare veiling toch
niemand zou willen koopen’ aan de congregatie der Jezuïeten af te staan. Het
jaarlijksch inkomen van den graaf schatte Rachfahl op 16000 gld., dat van Brederode
en dat van Hoorne op 8000, terwijl Egmond op 62000 geschat werd. Ook was Lalaing
de bezitter van een kostbare bibliotheek, wel een uitzondering bij de hooge edelen
dier dagen.
Zie: B o r , Oorsprongh, aanvangh ende vervolgh der nederlantsche oorlogen I,
dat als aanhangsel bij de authentijke stukken de protesten van prins Willem en van
Hoogstraten bevat; W a g e n a a r , Vad. Hist. VI; R a c h f a h l , Wilhelm von Oranien
und der niederländische Aufstand I-III ('s Gravenh. 1906-24); B l o k , Willem I prins
van Oranje I (Amsterd. 1919); P i r e n n e , Histoire de Belgique III-IV (Brux. 1907-11).
Bartelds

[Lalaing, George van]
LALAING (George v a n ), jongere broer van Anthony (2), die voorgaat, graaf v a n
R e n n e n b u r g , baron van Ville, geb. waarschijnlijk omstreeks 1540, overl. te
Groningen 23 Juli 1581. Ook hij scheen in onzen worstelstrijd tegen Spanje de zijde
van den Prins te willen houden. Toen in 1576 aan stad en Ommelanden door den
spaanschen stadhouder Caspar Robles, heer van Billy, verboden werd zich op de
bijeenkomst der Algemeene Staten te Gent te laten vertegenwoordigen, zonden
deze laatsten als hun gemachtigde François Martini Stella uit Brussel daarheen,
wien het gelukte Billy door zijn eigen slecht betaalde troepen gevangen te zetten
(Nov. 1576). In zijn plaats werd tot stadhouder van Groningen en Friesland benoemd
de graaf van Rennenburg, de dappere veroveraar van de stad en het slot van
Valencijn. De keuze van den stadhouder, die oorspronkelijk van den landsheer of
diens gemachtigde, den landvoogd, was uitgegaan, was bij ontstentenis van deze,
na den dood van Requesens, overgegaan naar het oude gebruik op den Raad van
State, die echter spoedig op zijde geschoven werd door de St.-Generaal. George
of Joris van Lalaing werd de eerste stadhouder, die door de Algem. Staten werd
benoemd en wel voor éen jaar. Daar hij een vreem-
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deling in het N. was, werd hem P o m p e j u s U f k e n s meegegeven, afkomstig uit
die streken en om geloofsredenen uitgeweken. Op 31 Aug. 1577 door de Alg. St.
tot definitief stadhouder aangesteld, na de ‘folie’ van don Jan, bleef het zijn eerste
zorg de hem toevertrouwde gewesten te beveiligen tegen de intriges van den
inmiddels bevrijden en naar het Z. getrokken Billy, die zoowel in de stad Groningen
als in Friesland nog een machtigen aanhang had. Dit was ook gebleken uit de
bekentenissen van diens gevangen genomen en op de pijnbank gelegden
ex-provoost François Mayart. Het bleek dat Robles met 15 vendels en 300 paarden
in Friesland zou vallen. In verband daarmee werd ook Dr. Westendorp, den frieschen
koninklijken raadsheer en Dr. J. de Mepsche, luitenant der hoofdmannenkamer,
gevangen genomen. De onrust nam nog toe, toen in Oct. 1577 een brief van Billy
werd onderschept, gericht aan diens vurigen partijganger Renicus Dekema, grietman
van Kollum, wien hij meldde spoedig met 60 vendels in Friesland te zullen
verschijnen. Onder den indruk dier berichten zorgde L. voor de geheele afbetaling
zijner troepen. Ook kortwiekte hij de macht van het spaanschgezinde hof te
Leeuwarden en verving hij al de stedelijke magistraten en grietmannen door
staatsgezinden. In het voorjaar van 1578 wecrd ook Cunerus Petri, eerste en laatste
bisschop van Leeuwarden door hem in verzekerde bewaring gezet in het klooster
te Bergum, waaruit deze prelaat later naar Kevlen ontsnapt is. Eenige maanden
daarna werden alle aan Spanje trouw gebleven waardigheidbekleeders uit hun
gewest verbannen. In Groningen, welke vesting hij op 24 Dec. 1576 voor het eerst
betrad, wachtte hem de moeilijke taak stad en lande met elkaar te verzoenen door
den strijd te beëindigen door het stedelijk stapelrecht veroorzaakt. Alva had bij zijn
uitspraak van 7 Aug. 1571 de spaanschgezinde hoofdstad de hand boven het hoofd
gehouden en haar gehaten stapel gehandhaafd, een vonnis ook op 16 Aug. 1576
door den Raad van State bekrachtigd. Het verbond tusschen de stad en de
ommelanden van 1482 werd niet hernieuwd na de opzegging van 17 Jan. 1575; de
laatste kenden zich zelfs het recht van vrije nering toe. Uit wraak nam daarop de
stad de gedeputeerden uit de Ommelanden gevangen. De graaf gaf de stad op zijn
beurt verlof de schans bij Delfzijl, een steunpunt ter verdediging voor de
Ommelanden, te slechten. Den Alg. Staten, die slechts door de grootst mogelijke
eendracht, eenige macht konden ontwikkelen, was er alles aan gelegen dien
twistappel uit den weg te ruimen. Zij zonden derhalve in Dec. 1577 Marnix en Nicaise
de Sille er heen om tot een vergelijk te komen. Daar zij bij nader onderzoek voor
de Ommelanden partij trokken en ook de beslissing van Matthias in dien geest uitviel
(24 Oct. 1578), bracht ook deze interventie de zaak geen stap verder. Wat zijn
administratieve bemoeiingen in Friesland betreft, heeft hij in 1578 voor éen jaar en
bij zijn resol. van 4 Maart en 15 Aug. 1579 gedurende den tijd der troebelen er in
toegestemd, dat de friesche steden, die oorspronkelijk niet afgescheiden waren van
de grietenijen, waarvan zij een deel uitmaakten, een afzonderlijk vierde kwartier
zouden vormen, mits betalende 1/9 der jaarlijksche quoten. Ook na den vrede heeft
die regeling stand gehouden. Het waren er elf: Leeuwarden, Dokkum, Franeker,
Harlingen, Bolsward, Sneek, Stavoren, Sloten en de onbemuurde plaatsen: Workum,
IJlst en Hindeloopen. Rennenburg s ijver voor de zaak der vrijheid vond een
belooning door zijn erkenning tot stadhouder van Overijsel en Lingen door de
staatsgezinde edelen en drosten van die
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gewesten. Het door Philips II te Vollenhoven opgerichte provinciale Gerechtshof
hief hij op, hij sloeg uit. Mei 1578 het beleg voor Kampen, dat nog koninklijke
bezetting in had. Wel was kort te voren een heimelijke aanslag op die stad door den
hopman Wolter Hegeman verijdeld, maar met medewerking der hulptroepen onder
Sonoy, moest de vesting zich 20 Juli 1578 aan R. onderwerpen. Onmiddellijk daarna
belegerde hij het veel sterkere Deventer, waar de spaansche bezetting de
staatsgezinde burgerij nog voor het beleg gedwongen had dagelijks aan de wallen
te werken. Dapper hielden de Spanjaarden stand, tot het den graaf gelukte na een
hevige beschieting de stad op 11 Nov. 1578 in handen te krijgen. In Dec. van
hetzelfde jaar ondernam hij een reis naar Antwerpen, waar Matthias en de Staten
Generaal toen vergaderd waren. Een luisterrijke ontvangst viel er hem ten deel. In
Jan. 1579 keerde hij naar zijn gewesten terug, waarschijnlijk volkomen op de hoogte
van de gisting in de waalsche streken en van de gezindheid zijner naaste familieleden
jegens den lokkenden spaanschen landvoogd Parma, den bekwamen opvolger
sinds 1 Oct. 1578 van don Jan.
Toen de Unie van Utrecht, de uitbreiding van het reeds bestaande verbond
tusschen Holland en Zeeland, op 23 Jan. 1579 haar beslag gekregen had, waren
de Ommelanden onmiddellijk toegetreden, reden genoeg voor de stad om er niet
van te willen weten. De zending van de afgevaardigden der nieuwe Unie, den
ommelander gedeputeerde Jarges en den utrechtschen landsadvocaat Floris Thin
(dl. I, kol. 1495) deed ook R. 31 Maart 1579 voorwaardelijk en 11 Juni 1579
onvoorwaardelijk namens de stad toetreden. Geheel van harte, uit volle overtuiging
was evenmin de Prins van Oranje hiertoe overgegaan. Eerst toen het denkbeeld
eener generale unie voorgoed was afgestuit op de houding der waalsche gewesten,
toen hun verzoening met den Koning niet twijfelachtig meer was, was Willem op 3
Mei 1579 tot de unie toegetreden maar op voorwaarden, die de mogelijkheid van
latere wijzigingen niet uitsloten. Ook R. was zijn vriend en leidsman Oranje korten
tijd later gevolgd, met een verklaring, waarin hij als voorwaarde stelde, dat de rechten
van den aartshertog Matthias niet door den nieuwen bond zouden verkort worden.
Intusschen had koning Philips in deze dagen het oor geleend aan de
bemiddelingsvoorstellen van zijn neef keizer Rudolf van Duitschland. Op een in de
eerste helft van 1579 te Keulen gehouden congres werd over den vrede
onderhandeld namens Spanje door den koninklijken gemachtigde, den hertog van
Terranova, bijgestaan o.a. door J. Fonck, proost van St. Marie te Utrecht, als
bijzonderen vertegenwoordiger van Parma; namens de nederl. gewesten door een
uitgebreid gezantschap van tien edelen en geestelijken. Ook de Keizer en paus
Gregorius XIII (1572-85) hadden hun legaat gezonden, terwijl namens Rennenburg
zijn vurig koningsgezinde secretaris Guislain le Bailly zich heimelijk daar ophield
om hem van den gang der zaken op de hoogte te houden. Terranova en Fonck
zagen al spoedig in dat de heele keulsche vredehandel tot mislukking gedoemd
was, maar zij begrepen ook, dat er indirect groote voordeelen uit te trekken waren.
Er was hun, namens hun lastgevers, alles aan gelegen noord en zuid in hun
gemeenschappelijken strijd te scheiden. Zoo veel mogelijk bevorderden zij daar de
belangen van hen, die voor zichzelf gaarne den weg geopend zagen, welke tot een
verzoening met den spaanschen koning kon leiden. In de zuidelijke Neder-
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landen werd krachtig in die richting gewerkt door Valentin de Pardieu, heer van la
Motte, die nog voor Parma's komst de zijde der Alg. Staten verlaten had en nu, over
aanzienlijke spaansche hulpgelden beschikkend, er op uit was ook anderen afvallig
te maken. Over gebrek aan succes had hij niet te klagen. Emanuel Philibert de
Lalaing, baron van Montigny, het hoofd der malcontenten en diens broer Philippe
de Lalaing, hertog van Henegouwen had hij voor Spanje herwonnen. Montigny had
hem tevens het uitzicht geopend op de mogelijke aanwinst van diens neef George,
den stadhouder in het N., wiens moeder, de oude gravin van Hoogstraten, en andere
bloedverwanten, ook den spaanschen landvoogd, van R.'s gezindheid in kennis
hadden gesteld. De commissarissen, door Parma in begin 1579 naar Henegouwen
en Artois gezonden, hadden ook reeds van R.'s veranderde stemming gewag
gemaakt. Het toeval kwam in dezen la Motte te hulp, toen voor hem verscheen een
zekere Pierre Cadet, een luitenant van Frederik Perrenot, heer van Champagney,
en een bijzonderen vriend van den graaf. Waarschijnlijk begin April 1579 nam hij
op zich naar den frieschen stadhouder te reizen en hem er op te wijzen, dat de
gelegenheid om tot de ook door zijn geheele familie gekozen partij over te komen
thans gunstiger was dan ooit. Hoe het met deze zending is afgeloopen, is onbekend.
Er waren echter nog anderen, die in dezelfde richting arbeidden. Assonleville, het
buigzame lid van den Raad van State, toen bij dezen na Requesens' dood het
hoogste gezag in den lande berustte, werkte eind Juli 1579 geheel uit eigen aandrift
in dezelfde richting om het doel te bereiken dat Fonck c. s. te Keulen nastreefden,
waar Bailly zoo juist van pas op 22 Juni 1579 verschenen was. Deze drie mannen
slaagden er in een contract op te stellen, dat niet anders dan buitengewoon
voordeelig voor den graaf kan genoemd worden. De brug, die hem met Spanje zou
verbinden, was geslagen, maar het gunstige oogenblik om dien te betreden, behield
hij zich zelven voor. Doch toen R.'s zoo lang verbeide heuglijke tijding maar op zich
liet wachten, besloten de heeren te Keulen opnieuw iemand naar den graaf af te
vaardigen. Jegens R., den oprecht roomschgezinde, die hij altijd gebleven is,
koesterden zij nog geen wantrouwen, maar zijn voortdurend weifelen begon hen te
verdrieten. Bovendien liet ook Parma er voortdurend op aandringen niet langer te
aarzelen. De talrijke machtige aanhangers van den vroegeren stadhouder Caspar
de Robles, heer van Billy, wenschten dezen terug en hadden zelfs hun verlangen
in den persoon van Julius van Dekema mondeling aan koning Philips te kennen
gegeven. Door nijpend geldgebrek gedwongen, had de vorst evenals Parma, slechts
hun aanhankelijkheid kunnen prijzen en ze met mooie beloften voor de toekomst
kunnen afschepen. Wellicht vreesden Terranova en Fonck ook voor Oranje's invloed
op den stadhouder. Een juist in Keulen aanwezige Jacques Caudenhoven, een
gentsch edelman, een gewezen luitenant van den graaf en zeer met hem bevriend,
nam de zending op zich en vertrok eind Sept. of begin Oct. 1579 naar de kwartieren
van den stadhouder, die hem allerhartelijkst ontving. Hij liet zich geheel gaan, deelde
hem mee dat zoo juist twee gedeputeerden uit het college der nadere Unie, Lonck
en van der Burch, er bij hem op aangedrongen hadden om met de stad tot die unie
toe te treden; dat Oranje hem met zijn dochter wenschte getrouwd te zien en dat
deze beloofd had te zullen bewerken, dat men na 's Prinsen overlijden hem,
Rennenburg, tot opvolger zou kiezen.
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Hoe verleidelijk die voorstellen ook waren, toch hadden ze hem niet van Spanje
afkeerig kunnen maken. Zoodra de door Parma in uitzicht gestelde troepen zouden
aangekomen zijn, zou bij openlijk allen beloften gestand doen. Voldaan keerde C.
naar Keulen terug, waar hij vernam, dat Parma ook reeds aandrang had uitgeoefend
op George's moeder en op zijn neef Philippe, den stadhouder van Henegouwen,
met het gunstig gevolg, dat Lancelot de Peissant, heer van La Haye, baljuw van
Ville, afkomstig uit Luik, naar den graaf gezonden werd tot nadere onderhandeling.
Hij keerde terug met de tijding, dat R. bereid was stad en kasteel van Leeuwarden,
Harlingen en Stavoren, alsook Koevorden zijn nieuwen bondgenooten in handen
te stellen. Verder zou hij zich van de stad Groningen meester maken, waarbinnen
de burgerij tot nu toe geen bezetting geduld had, en Delfzijl versterken. Daar echter
zijn doen en laten door Oranje nauwkeurig nagegaan werd, was hij, naar zijn zeggen,
dikwijls genoodzaakt, alleen om den schijn te bewaren handelingen te verrichten,
die hem tegen de borst stuitten. Men kon echter op zijn spoedigen overgang rekenen.
Bij het officieele contract van 30 Nov. 1579 zou hij als stadhouder van Friesland,
Groningen, Ommelanden, Drente, Lingen en Overijsel gehandhaafd worden op het
bestaande jaargeld van 10000 florijnen, een zelfde som 's jaars te trekken uit de
koninklijke domeinen in die provincién. Zijn heerlijkheid Ville zou tot een
markgraafschap verheven worden, bij de eerstvolgende gelegenheid zou zijn
verheffing volgen tot ridder van het Gulden Vlies. De landvoogd zou hem twee
regimenten voetvolk ter beschikking stellen, waarover R. de bevelhebber zou zijn.
Als belooning voor zijn vrome daad zou hem een bedrag van 20000 pistoletten in
baar geld vereerd worden, de helft na teekening der overeenkomst en na de
eedsaflegging door den graaf en de drie friesche slotvoogden; de andere helft zou
hem na drie maanden uit dezelfde domeinen geworden. Caudenhoven en Bailly
werden eveneens goed bedacht. Toch volhardde de graaf nog maar steeds in zijn
weifelend afwachten. Parma's bulptroepen bleven nog steeds uit en zonder deze
durfde hij niets wagen. Caudenhoven verklaarde den landvoogd te recht, dat de
man te besluiteloos, te onstandvastig en te vreesachtig was om den knoop door te
hakken. Wellicht was de poging van den Prins gelukt om zijn beschermeling op een
samenkomst te Kampen, waarheen hij zich in allerijl begeven had tot inkeer te
brengen, als de verrader hem niet voor geweest was door 3 Maart 1580 het masker
af te werpen. En ook toen geschiedde het alleen door den nood gedwongen. De
zeer aannemelijke maar historisch nog niet geheel vaststaande aanslag op de stad,
beraamd door de verreweg de minderheid vormende staatschgezinde burgerij zou
Lalaing ten slotte gedwongen hebben haar voor te wezen, daarbij in stilte de hoop
koesterend zijn tegenstanders zoo lang op te houden, dat de door Parma toegezegde
troepen waren aangekomen. Een dag te voren had hij zich op een te zijnen huize
in den avond gehouden banket bij een zijner gasten, den eersten burgemeester
Jacob Hilbrandes, nog beklaagd over de booze verzinsels zijner vijanden. In den
vroegen morgen van 3 Maart ongeveer te 5 uur werden de hoofden der
staatsgezinden gevangen gezet, terwijl zijn aanhangers, geholpen door het grauw
en welgewapende schuitenvoerders zich onder zijn leiding van het gezag meester
maakten. Hilbrandes werd daarbij door een dienaar van R. door het hoofd geschoten.
Voor Parma was zijn overgang
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een ware uitkomst, die een eind maakte aan zijn dubbelzinnige en netelige positie
ten opzichte van de noordelijke gewesten. Voortdurend hadden de royalisten in
Groningen en Friesland er op aangedrongen om toch troepen naar hunne provinciën
te zenden en toch had hij aan hun verlangen geen gevolg kunnen geven. Dit sproot
intusschen niet alleen uit geldgebrek voort, maar de uitbreiding der spaansche
krijgsmacht kon wel eens van ongunstigen invloed zijn op de onderhandelingen met
den graaf. Bovendien was aanvankelijk de landvoogd er volstrekt niet zeker van of
al die langdurige onderhandelingen niet een listig middel van hem waren om zijn
stadhouderlijk gebied tegen een inval der spaansche troepen te vrijwaren. Intusschen
hadden de prinsgezinden in Friesland tijdig hun maatregelen kunnen nemen, daar
zij R. reeds lang wantrouwden. Op 1 Febr. 1580 hadden zij zich van Leeuwarden
meester gemaakt, ook Harlingen viel hun door een list in handen. Terstond werden
daar voor hun eigen veiligheid de zoo gehate kasteelen gesloopt. Sonoy nam
voorloopig in Friesland de leiding der krijgsoperaties op zich. Op verzoek der Staten
en met goedkeuring der St.-Gen. aanvaardde Oranje het stadhouderschap, dat hij
daar door een luitenant-gouverneur, Bernhard van Merode, heer van Rummen, liet
waarnemen.
Reeds te 11 uur in den voormiddag van den beruchten derden Maart was de graaf
in Groningen als opgesloten. Op dat uur verscheen van den Corput met zijn troepen
voor de stad. Nog dienzelfden dag moest hij Parma om hulp smeeken. Het behoud
van de stad en de spoedige onderwerping der naburige provinciën hing daar van
af (T r o s é e , bijlage LX). Begrijpelijkerwijs verzuimde hij niets om dit belangrijke
steunpunt voor het koninklijk gezag te behouden. Op zijn aandrang herstelde Parma
het stapel- en brouwrecht (15 Apr. 1581), wat Philips 31 Oct. 1582 bevestigde, een
beslissing, die bij de reductie in 1594 in een ‘provisioneele bepalinge’ vrijwel
gehandhaafd bleef, al werd zij dan ook in 1597 eenigszins getemperd, toen o.a.
aan Appingedam eenige ‘exemptie’ werd toegestaan. Voor R. kwam er eindelijk
uitkomst, toen de door den landvoogd gezonden troepenmacht onder Maarten
Schenck van Nydeck de staatsche troepen onder Philips van Hohenlo op de
hardenberger heide verslagen had. Dit had ten gevolge het opbreken van het beleg
der stad Groningen (18 Juni 1580), voor welker wallen de onberaden Entens (dl.
VI, kol. 484) kort te voren den dood gevonden had (27 Mei). De aanslag van den
graaf op Dokkum mislukte, doch Delfzijl moest zich in Juli aan hem overgeven; op
20 Sept. 1580 viel Koevorden hem in handen, kort daarna ook Oldenzaal. Daarna
bezette hij het door de staten onverdedigd gelaten Grol en vervolgens trok hij naar
Steenwijk, dat niet meer dan 300 weerl are burgers en een garnizoen van 600 man
telde, op wier trouw aan de Unie men geen staat kon maken. Bovendien was de
vesting slecht versterkt en van weinig voorraden voorzien. De belegeraar aan het
hoofd van 8000 man dacht dan ook niet anders, of hij zou het spoedig in zijn macht
hebben. Hij mocht de stad met gloeiende kogels beschieten, een uitvinding door
den poolschen koning Stephanus Bathory (1575-86) vijf jaar te voren bij het beleg
van Danzig voor het eerst toegepast, de dappere verdediger Johan van den Corput
(dl. III, kol. 259) wist van geen wijken. Op 22 Febr. 1581 werd Steenwijk, de
belangrijke sleutel van Drente, door het staatsche leger onder John Norris of Norrits
ontzet. Met afwisselend geluk werd gestreden, tot het Norris op 19 Juli 1581 gelukte
het spaansche leger een zoo
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gevoelige nederlaag toc te brengen, dat het genoodzaakt werd tot onder Groningen
te wijken, waar de graaf zwaar ziek lag en eenige dagen later overleed. Volgens
B o r (XVI, 276) en v a n M e t e r e n (X, 184) zou hij op zijn sterfbed zijn verraad
betreurd en uitgeroepen hebben: ‘Groningen, Groningen, gave God dat ik nooit uwe
muren gezien had! ’ Zijn zuster C o r n e l i a zou hij geweigerd hebben te zien, omdat
haar raadgevingen met zijn eigen wankelmoedigen aard hadden samengespannen
om hem tot een verrader te maken. Bor vermeldt nog, dat zijn hart verschrompeld
was tot de grootte van een walnoot, wat sommigen aan vergif, anderen aan
gewetenswroeging toeschreven, terwijl de koningsgezinden zijn schielijk einde
verklaarden uit het verdriet, dat hij niet in staat geweest was, het werk te volbrengen,
waarvoor men hem een zoo aanzienlijke belooning had geschonken. Echter is uit
latere stukken gebleken, dat men aan de reis van zijn zuster meer aandacht heeft
geschonken dan haar werkelijk toekwam. Die ontmoeting (midden Jan. 1580) zou
haar zaak eerder geschaad dan bevorderd hebben. Bitter in zijn verwachtingen
bedrogen, door beide partijen als een onbetrouwbaar man veracht, is deze Lalaing
een droevige figuur, een zwak karakter, voor wien zijn rol, zijn positie, zijn naam het
aspect der gebeurtenissen bepaalde. Eerst de reductie van Groningen in 1594 heeft
aan de rampen van de veertienjarige guerilla, met al hare gruwelen, een einde
kunnen maken. Van geheel den hoogen zuidnederlandschen adel was, daar ook
Havré aanstalten maakte, zich met den Koning te verzoenen, in 1580 Willem van
Melun, prins van Epinoy vrijwel de eenige, die de generaliteit trouw bleef.
Een Spanjaard, den bekwamen krijgsoverste Francesco Verdugo, die zich van
stalknecht tot maarschalk had opgewerkt, benoemde Parma tot R.'s opvolger als
stadhouder, tot groote teleurstelling en ergernis van Maarten Schenck, die meenae
dat deze post hem toekwam.
Tot een huwelijk met de vrouw, wier hand hem door zijn zuster was voorgespiegeld
en voor wie hij groote liefde koesterde, Marie de Brimeu, weduwe van Lancelot de
Berlaymont, is het niet gekomen. Zij is de echtgenoote geworden van Charles de
Croy, prins van Chimay, eenigen zoon van Philippe, hertog van Aerschot, die zich
in 1584 met den Koning verzoende en weer zijn vroeger geloof omhelsde. Zij zelve
is de hervormde leer trouw gebleven.
De bron voor Rennenburg's verraad is behalve v a n M e t e r e n , voornamelijk
B o r , die tot zegsman heeft den geloofwaardigen hopman L u w e r t U l g h e , wiens
mededeelingen door Rienk Fresinga (dl. VII, kol. 444) oratorischzijn opgesierd. Zij
geven de staatsgezinde voorstelling van zaken, waarvan ook Motley gebruik gemaakt
heeft. De in dezen zeer belangrijke stukken, in de belgische archieven aanwezig,
heeft hij wel aangehaald, maar ze geenszins benut of bestudeerd. Een andere bron
is het verhaal van Dr. J. de Mepsche (bij T r o s é e , bijlage LXII, 181), den
oud-luitenant der hoofdmannenkamer. Dit geeft de katholieke voorstelling van het
gebeurde op 3 Maart 1580; het neemt den beraamden aanslag door de Geuzen als
een stellig feit aan en maakt het heel aannemelijk, dat de graaf de nationale partij
heeft willen vóor zijn.
Het gebied Rennenburg (niet: -berg) was een voormalig graafschap in Limburg,
tusschen Sittard en Valkenburg. George kreeg het door overdracht bij levenden lijve
van zijn oom, den proost van Oud-Munster. De vorst van Salm noemt zich in onze
dagen graaf van Rennenburg.
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De heerlijkheid, later het markiezaat, Ville ligt 3 uur bewesten Bergen in Henegouwen.
Zie: T r o s é e , Het verraad van George van Lalaing, graaf vin Rennenburg ('s
Hertogenb. 1894); B l o k , Gesch. v.h. ned. volk II; M o t l e y , Opkomst III; F r u i n ,
Verspr. geschr. I; C o l e n b r a n d e r , R. F r u i n , Gesch. der staatsinstell. ('s Gravenh.
1901); B l o k , Groningen in den opstand tegen Phil. II in Gedenkboek der reductie
van Groningen (Gron. 1894).
Bartelds

[Lalaing, Joost van]
LALAING (Joost v a n ), graaf van Hoogstraten, heer van Montigny, ridder van het
Gulden Vlies (sedert 1478), zoon van S i m o n , den broer van Willem, die volgt,
gesneuveld vóor Utrecht 1483. Als stadhouder van Holland en Zeeland trad hij in
1480 in de plaats van Wolfert VI van Borsele, die dit ambt reeds na twee jaar moede
was. Maximiliaan, als voogd van den onmondigen Philips den Schoone, bracht
tevens eenige wijziging in de samenstelling van den naast den stadhouder gestelden
raad, waarvoor reeds onder Philips den Goede de naam Hof van Holland in gebruik
gekomen was. Dit hof was een voortzetting van den vroegeren grafelijken raad. Het
gelukte Joost aan de oneenigheden tusschen de Hoekschen en Kabeljauwschen
te Hoorn en te Enkhuizen een eind te maken (1482). Toen de stad Utrecht ten slotte
de eenige toevlucht der hoeksche ballingen geworden was, van waaruit het naburige
Holland door hen verontrust werd, ontstond naar aanleiding daarvan een oorlog,
die drie jaren geduurd heeft. Daarin werd door die van Utrecht Naarden verwoest;
Lalaing verbrandde uit weerwraak Jutfaas (1481), verzamelde een groote krijgsmacht,
legde Eemnes, Baarn en Soest in de asch en behaalde bij Westbroek een volkomen
overwinning op de Utrechtenaren. In 1482 trachtte Lalaing vergeefs een dagvaart
te houden binnen Schoonhoven met de hollandsche steden en de stad Utrecht.
Vóor alles moest er een eind komen aan de zegepraal der beweging in Utrecht
tegen de bourgondische partij. De hoekschen onder den heer van Montfoort badden
zich zelfs van Leiden meester gemaakt (1481), van waar Lalaing hen slechts met
groote moeite had kunnen verdrijven. Toen nu ook Vianen door den vijand onder
Reyer van Broekhuyzen, een zusterszoon van Reinoud van Brederode, genomen
was, beschreef de stadhouder een heirvaart, waarbij de vierde man uit Holland
opontboden werd, sloeg, ook met behulp van vreemde krijgsknechten, het beleg
voor het slot Harmelen, dat bemachtigd werd, alsook het slot ter Haar (16 Juli 1482).
Het was hem wellicht beschoren geweest Utrecht te nemen als niet een schot, gelost
bij een uitval der belegerden, een eind aan zijn leven had gemaakt.
Door zijn nicht Y o l a n d a was hij vermaagschapt aan de hoeksche Brederode's.
Van zijn zoon K a r e l wordt vermeld, dat hij met machtiging van Philips den Schoone
de regelen liet doorslaan in de mémoires van Olivier de la Marche, waarin Joost
beschuldigd werd de Gentenaren ten nadeele van Maximiliaan begunstigd te hebben;
hij kreeg bovendien de verklaring dat zijn geslacht altijd geweest was ‘fidelle et léalle
à son prince, ferme, entière, non violée, sans reproche’.
Zie: W a g e n a a r , Vad. Hist. IV; P i r e n n e , Hist. de Belgique III.
Bartelds

[Lalaing, Willem van]
LALAING (Willem v a n ), geb. 1391, overl. in Vlaanderen 1475. Deze Willem, heer
van Bongufcourt, uit een beroemd henegouwsch geslacht, werd door Philips den
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kelijk de zijde der Kabeljauwen toegedaan, begon hij allengs de Hoekschen te
begunstigen, vooral sedert het huwelijk zijner dochter Y o l a n d a met Reinoud II,
heer van Brederode, Vianen en Ameide, burggraaf van Utrecht en ridder der orde
van het Gulden Vlies door Philips in 1430 ingesteld. Brederode, het hoofd der
Hoekschen, wist Lalaing over te halen in vele steden hem toegedane partijgenooten
weer op het kussen te brengen. Een weder oplaaien van den ouden partijbrand was
daarvan het gevolg. De hertog heeft tijdig de rust hersteld door de afzetting van zijn
stadhouder (1445). De Vlaming Gozewijn de Wilde (dl. VII, kol. 1324) nam onder
den titel van president zijn plaats in.
Een portret naar de graftombe in de St. Aldegondiskerk te Lalaing bevindt zich in
het museum te Douai.
Zie: W a g e n a a r , Vad. Hist. IV.
Bartelds

[Lambotte, Jan Joseph]
LAMBOTTE (Jan Joseph), ged. te Roermond 14 Aug. 1713, zoon van J o a n n e s
H e n r i c u s L., ontvanger van het kathedraal kapittel te Roermond, en van H e l e n a
H e n r i c i , overl. te Venray 6 Dec. 1784, was advocaat, scholtis van Oostrum sedert
1745, eveneens van Venray sedert 1752 en van Afferden sedert 1757; insgelijks
vervulde hij die betrekking te Grubbenvorst. Hij was te Venray 30 April 1743 gehuwd
met A n n a M a r i a C h r i s t i n a v a n E l s n i t z (ged. 20 Sept. 1721, overl. 7
Jan. 1745; dochter van Cornelius Xaverius van E., scholtis van Venray en
rentmeester der koninklijke domeinen in het land van Kessel, en van Anna Maria
van der Linden) en hertrouwde te Venray 14 April 1749 M a r i a I d a C o n i n x
(ged. te Roermond 1 Juli 1712 en overl. te Venray 25 Juni 1798; dochter van Simon
Peter C. raad en momboir van het hof te Gelder, en van Cunera Gertrudis Portmans).
Uit het tweede huwelijk o.a. A l e x a n d r i n a L e o p o l d i n a (geb. te Venray 27
Jan. 1751, religieuse in het Augustinessenklooster Jeruzalem aldaar, ingekleed in
Maart 1769, beleefde de suppressie in Sept. 1802) en C u n e r a F r a n c i s c a
C a t h a r i n a (geb. te Venray 10 Maart 1754, overl. te Horst 15 Maart 1846, huwde
met den scholtis Johan Arnold Antoon Haffmans, zie artikel).
Zie: Publ. de la soc. hist. et arch. dans le duché de Limbourg (1896-97), 70-71;
Maasgouw (1908), 87, (1909), 12.
Verzijl

[Lambrechts, Lambertus Henricus]
LAMBRECHTS (Lambertus Henricus), geb. te Danielsweerd 16 Jan. 1763, overl.
te Born (bij Sittard) 20 Maart 1813. Na zijn priesterwijding in 1787 bediende hij de
kapel van het huis Danielsweerd of Ridderweerd, waar zijn familie woonde. Daarna
vertrok hij naar Maastricht, waar hij in Juni 1788 als priester in de Duitsche Orde
werd opgenomen en 3 Aug. 1789 als zoodanig geprofest. In 1792 was hij deservitor
der parochie Gruitrode (Belgische Kempen) en bekleedde aldaar ook de betrekking
van rentmeester van de Duitsche Ordenscommanderie, waarschijnlijk tot het begin
van 1796, toen hij als zoodanig werd opgevolgd door zijn broeder J o h a n n e s
P e t r u s F r a n c i s c u s L a m b r e c h t s . Op 1 Maart 1796 werd hij tijdelijk
deservitor te Beek (Lb.) gedurende de ziekte en na het overlijden van den pastoor
Kerckhofs, daarna sacrist en superior van het priesterhuis of priesterconvent te
Maastricht (21 Maart 1796). Tijdens de fransche overheersching nam hij, ten einde
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werd hij student in het civile en het kanonieke recht aan de universiteit te Munster;
27 Mei 1799 assistent of coadjutor van aartshertog Maximiliaan Frans van Oostenrijk,
aartsbisschop van Keulen, grootmeester der Duitsche Orde, op het slot te Ellingen
resideerende; 30 Dec. 1799 benoemd tot pastoor te Gemert, wat hij bleef tot de
eerste helft van 1801, toen hij belast werd met de waarneming der vereenigde
parochiën Buchten en Born. Bij de kerkelijke organisatie van 1804 werd hij door
den Bisschop van Aken tot pastoor benoemd der nieuw opgerichte parochie Born
en 6 April d.a.v. geïnstalleerd, waar hij op 50-jarigen leeftijd overleed.
Zie: Maasgouw (1886), 66, 1890, 27.
Verzijl

[Lamsweerde, Gerrit Willem Joseph baron van]
LAMSWEERDE (Gerrit Willem Joseph baron van v a n ), geb. te Eerbeek, gemeente
Brummen, 22 Aug. 1758, overl. te 's Gravenhage 2 Dec. 1837, was de zoon van
den majoor W i l l e m G e r h a r d v a n L a m s w e e r d e en M a r i a L u c i a
J o s e p h a v a n d e r H e y d e n t o t B a a k . Hij kon tot 1786 als
roomsch-katholiek onder de republiek der Vereenigde Nederlanden geen
staatsbetrekking bekleeden en hield zich daarom met den landbouw bezig. Maar
in 1795 werd hij burgemeester van Zutfen.
Bij de verkiezing voor de Nationale Vergadering op 27 Jan. 1796 werd hij in het
district Doetinchem tot lid en in het district Doesburg tot tweeden plaatsvervanger
gekozen. Hij had, daar het voor Doesburg gekozen lid en diens eerste
plaatsvervanger bedankten, ook voor Doesburg kunnen optreden, maar hij trad op
voor Doetinchem. Hij kwam weinig op den voorgrond in deze vergadering. Bij de
nieuwe verkiezingen op 2 Aug. 1797 werd hij tot eersten plaatsvervanger in het
district Elst gekozen, en daar het gekozen lid voor een ander district optrad, had hij
zitting kunnen nemen, maar evenals Schimmelpenninck en vele anderen nam hij
de benoeming niet aan. Hij bleef buiten het staatsbestuur tot 8 Mei 1807, toen hij
door koning Lodewijk werd benoemd tot landdrost, hetzelfde als thans Commissaris
der Koningin, in het departement Gelderland. In die hooge betrekking schijnt hij niet
bijzonder voldaan te hebben, wellicht omdat hij nimmer staatsambtenaar geweest
was. Hij werd reeds 14 Nov. 1807 benoemd onder ontheffing van het landdrostschap
tot intendant-generaal van 's Konings huis, en tegelijk tot staatsraad in buitengewonen
dienst. Weder tamelijk spoedig werd hij ook van dezen post ontheven en 7 Dec.
1808 benoemd tot directeurgeneraal der posterijen, hetwelk hij is gebleven tot de
inlijving bij Frankrijk. Toen werd hij in het begin van 1811 vrederechter te Zutfen, en
12 Juni van dat jaar tegelijk lid van den conseil général (= onze provinciale Staten)
van het departement Yssel Supérieur. Na de herstelling der onafhankelijkheid werd
hij benoemd tot lid van den Raad van State. Hij is dit tot zijn overlijden gebleven.
De Koning was president, de kroonprins later Willem II was vice-president van dit
lichaam Daar ook laatstgenoemde de vergaderingen niet dikwijls persoonlijk
bijwoonde, was van Lamsweerde afwisselend met 6 anderen gedurende 23 jaren
waarnemend president.
Hij werd in 1814 in den Gelderschen adel opgenomen, verkreeg in 1817 den titel
baron bij eerstgeboorte en in 1832 werd die titel tot al zijn afstammelingen uitgestrekt.
Hij huwde 4 Nov. 1789 M a r i a C o r n e l i a v a n D o r t h t o t M e d l e r , geb.
2 Juni 1760, overl. 10 Oct. 1836, bij wie hij 6 zonen en 4 dochters had.
Ramaer

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 8

1007

[Lamsweerde, Jan Baptist van]
LAMSWEERDE (Jan Baptist v a n ), of v a n L a m i n z w e e r d e , geb. in Vlaanderen,
mogelijk in Hulst, waar in de zestiende eeuw leden dezer familie herhaaldelijk als
schepenen en schout voorkomen. Zeer weinig is over den persoon van J.B.v.L.
bekend. Hij verkreeg den graad van magister artium en bleef met de filosofische
studiën steeds op de hoogte. Hij kantte zich sterk tegen de filosofie van Descartes
en beweerde, dat deze nieuwe filosoof het weinige goede van zijn werk nog ontleend
had aan Plato, Aristoteles en Galenus. Hij behaalde den graad van doctor in de
medicijnen en vestigde zich te Amsterdam, waar hij omstreeks 1666 aangenomen
werd in het corps der doctoren. Omstreeks 1683 werd hij aan de universiteit te
Keulen benoemd als buitengewoon hoogleeraar. Hij gaf er lessen in de anatomie
tot ongeveer 1700. De schrijvers na H a r z h e i m en P a q u o t hebben over van
Lamzweerde geen nieuwe bijzonderheden vermeld. De volgende gedrukte werken
zijn van hem bekend; uit eenige blijkt, dat hij gaarne polemiseerde (Biblioth. Colon.
159. 160): Verklaringe van de oorsaack van het beweegen der Spieren door T h o .
W i l l i o vertaald uit het latijn met een Naamwijzer der Spieren door J.B. van
Lamsweerde (Amst. 1667); J o a n n i s S c u l t e t i Armamentarium Chirurgicum,
Appendice variorum tam veterum quam recenter inventorum instrumentorum.....
auctum et illustratum a J.B. ä Lamzweerde (Amst. 1672, Leid. 1693, Amst. 1741);
Respirationis Swammerdammianae expiratio; una cum anatomia neologices Johannis
de Roei philosophiae professoris primarii: quibus adjecta est utriusque Philosophiae
Clavis: et mirabilis excretione per alvum et vesicam, urinaeque vomitu, historia
(Amst. 1674), v. L. viel hierin Swammerdam zeer hevig aan, doch behaalde weinig
succes; Geluckwenschingh den leden van de vergaderinghe: Nil volenlibus arduum,
gedaen, over hunne crediteurschap van den desolaten boedel der medicijnen deses
tijdts (Amst. 1677); Deductie aen den Gerechte deser stadt Amsterdam dienende
tot justificatie van sijn tractaat geintituleert: Geluckwensch (z. pl. 1677): Aeconomia
animalis ad circulationem sanguinis brev ter delineata. Accedit de generatione
hominis ex legibus mechanicis (Couda 1682); Monita salutaria de magno thermarum
et acidularum abusu, confirmata, et a verboso Blondelli strepitu vindicata, authore
J.B. de Lamzwerde, Phil. et Med. Doctore (Colon. 1684 en 1686) 44 blz., Blondel
was de groote lofprijzer der baden van Aken en Burtscheid; Oratio de podagra
(1685); Historia naturalis molarum uteri (Leiden 1686). Dit werk, ofschoon geprezen
als geleerd en oorspronkelijk, werd bestreden door den geneeskundige J.J. Harder
te Bazel, waarop van L. antwoordde door Examen eucharisticum durioris Harderianae
apologiae (Francfort 1689).
Zie: P a q u o t , Mémoires litt. X, 313-15; J ö c h e r , Gelehrten Lexicon II, 2230,
Suppl. III, 1135; H o e f e r , Nouv. biogr. générale XXI, 300; Biogr. nat. Belg. XI, 236.
Fruytier

[Lange, Mr. Cornelis Johan de]
LANGE (Mr. Cornelis Johan de), vrijheer v a n W i j n g a e r d e n en R i n g b r o e k ,
was schepen en raad van Gouda en behoorde tot de aanzienlijkste
regeeringsgeslachten der stad. Op den befaamden 27 en 28 Juni 1787
commandeerde hij bij de Goejanverwellesluis, toen de Prinses van Oranje daar
werd aangehouden. Hij hield zich in later jaren, toen de politieke hartstochten waren
geluwd, vooral bezig met de geschiedenis van zijn vaderstad. Hij gaf uit:
Geschiedenis der heeren en beschrijving der stad van der Goude, meest uit
oorspronkelijke stukken bijeenverzameld (Amsterdam,
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o

den Haag 1813, 1817, 8 , 2 dln. m. afb; evenzoo, Bewerkt en vermeerderd door
o

J.N. Scheltema Gouda, 1879, 8 ). Dit geschiedwerk wordt nog altijd gewaardeerd
en gebruikt voor de geschiedenis van Gouda. Later gaf de Lange nog uit: De
Goudsche glazen, alsmede de Goudsche schilders en glasschilderskunst den Haag
o
1819, 8 ; dit werk is uit de archivalia der stad bewerkt en daarom nog van waarde.
De Lange stierf te Gouda in September 1820 op ongeveer zestigjarigen leeftijd.
Zie: d e W i n d , Bibliotheek der Ned. geschiedschrijvers. Aanhangsel, 30.
Brugmans

[Lange, Petrus de]
LANGE (Petrus d e ) was een Amsterdammer, die in de tweede helft der zeventiende
eeuw een vrij groot aantal compilatiewerken uitgaf. Het eerst verscheen Sweetse
wapen, d.i. oorlogen, gevoert onder Carolus Gustavus den tienden, Koninck in
o

Polen, Pruysen en Denemarken (Amsterdam 1660, 12 , m. pl.). Daarna kwam in
het licht: De Batavise Romein ofte alle de voornaamste heldendaden, ridderlyke
verrigtingen en listige oorlogsvonden, in veld- en seslagen bij de Hollanders en
Seeuwe uitgevoerd, sedert den jare 1492 tot 1661. Versiert met kopere platen (Amst.
o
o
o
1661, 12 ; aldaar 1781, 8 ; aldaar 1783, 8 ); de laatste uitgaven met den titel: De
Batavische Romein behelzende een verhaal van de voornaamste heldendaden der
Nederlanders, zoo ter zee als ter land. Terzelfder tijd verscheen zijn meest bekende
werk, het vervolg op de Nederlandsche historie van J o h a n v a n d e n S a n d e ,
die zelf weer de voortzetting was van het geschiedwerk van E v e r h a r d v a n
R e y d ; het werk van de Lange draagt den titel: Tweede deel der Nederlandsche
historien ofte een vervolgh op d' Heer Johan van den Sande, van den jare 1648 tot
o
o
den jare 1661 (Amsterdam 1661, 12 ; herdr. aldaar 1663, 12 ); van groote waarde
is dit werk niet. Daarop volgden: Historie van den Turkse en Ungerise oorlogh
o
(Amsterdam 1664, 12 , m. pl.); Kort Kronijkje, behelzende de voornaamste
geschiedenissen, die er in den tijd van 120 jaren van 't jaar 1550 tot 1670 in de
Nederlanden als elders syn voorgevallen: dienende tot een eenige geheugenisse
voor ons en onse kinderen; alles uit de voornaamste schrijvers bijeen geslelt, welke
o
en haar plaatsen worden aangewezen (Amsterdam 1670, 12 ); eindelijk: Wonderen
des werelds, vervattende de uytstekenste vreemdigheden en verwonderingswaardige
o
saken in alderley gewest des werels ontdekt Amsterdam 1671, 4 . De werkjes van
de Lange waren voor ruimen kring hestemd en werden blijkbaar gewaardeerd; een
enkel werd zelfs nog in de achttiende eeuw herdrukt: van blijvende beteekenis is
zijn werk evenwel niet. Van de Lange's leven en persoon is verder niets bekend;
predikant was hij niet en evenmin boekhandelaar.
Zie: d e W i n d , Bibliotheek der Ned. geschiedschrijvers, 432; t e W i n k e l ,
Ontwikkelingsgang der Ned. letterkunde II, 558.
Brugmans

[Langen, Stephanus Jacobus van]
LANGEN (Stephanus Jacobus v a n ), geb. te Leiden (gedoopt 2 Apr. 1758), overl.
te Breda 27 Maart 1847, was de zoon van G a r e l v a n L a n g e n en E l i s a b e t h
J o r d a n . Hij werd als zijn vader lakenlabrikant. In 1787, hoewel Patriot, heeft hij
zich, voor zooveel bekend is, niet met de geschillen tusschen den stadhouder en
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de hollandsche regenten ingelaten, daar hij als Roomsch-katholiek wist, dat hoe de
uitslag ook was, zijn geloofsgenooten toch weinig politieke rechten zouden krijgen.
In 1795, nadat de fransche revolutie de rechten van den mensch geproclameerd
had, werd de toestand anders en dit bleek toen het land in het laatst
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van dat jaar in kiesdistricten voor de Nationale vergadering verdeeld was. In 16 van
de 55 districten van de provincie Holland werden Roomsch-katholieken gekozen.
In 1795 maakte de naaldwijksche pastoor Witbols op verscheidene plaatsen in
Zuid-Holland propaganda voor de revolutie onder de Roomsch-katholieken en het
gevolg was, dat de genoemde 16 bijna allen ultra-radicalen waren in tegenstelling
met velen uit Brabant en de roomsche streken in Gelderland, Utrecht en Overijsel.
Zoo werd van Langen 27 Jan. 1796 in het kiesdistrict Noordwijk-Binnen gekozen.
Hetgeen hij in deze vergadering, welke zooveelbekwame mannen hij vele
middelmatigheden bevatte, verricht heeft, was van weinig beteekenis. Hij ging door
dik en dun mede met het hoofd der radicalen, Vreede.
Op 2 Aug. 1797 werd hij in genoemd district herkozen. Hij was een der 12
onderteekenaars van het radicale manifest, uitgegeven 1 Aug. 1797, tegen de nieuw
ontworpen constitutie, meestal de zendbrief der 12 apostelen genoemd. Merkwaardig
is het, dat er onder dezen 8 Roomsch-katholicken waren, en wel Midderich, Nolet,
Witbols, Quesnel, Vonk, Koene, van Zonsbeek en van Langen.
Met eenige andere jacobijnen heeft hij, toen Vreede, wiens werk dit anders
geweest zou zijn, ziek te Tilburg lag, een aantal artikelen opgemaakt, die zij gaarne
in de constitutie opgenomen zagen. Deze werden door een onderhoorige van den
franschen gezant Delacroix, Ducange, in het Fransch vertaald en toen 9 Jan. 1798
aan Delacroix aangeboden. Op deze wijze heeft hij medegeholpen aan den
staatsgreep van 22 Jan. 1798 en hij was het eenige medelid van de partij van Vreede
(Wildrik en Fokker mag men daartoe niet rekenen) in de Nationale vergadering, die
door dezen waardig gekeurd werd, naast hem in het Uitvoerend bewind van 5 leden,
dat nu ingesteld werd, zitting te nemen.
Aan van Langen werd in het bijzonder opgedragen de Buitenlandsche Zaken te
behartigen. Voorloopig was er nog geen agent (= minister) voor dat departement,
op 12 Maart werd Mr. W. Buys, een onbeduidend man, daartoe benoemd, maar
reeds 9 Apr. werd deze benoemd tot gezant te Parijs ter vervanging van Meijer, die
naar Madrid verplaatst werd en verder is er tot 12 Juni 1798 geen benoemd, zoodat
van Langen toen tevens als minister fungeerde. De man, die groote sommen noodig
had, was de fransche directeur Barras, een losbandig en verkwistend man; hij is de
volle jaren van het Directoire aangebleven omdat men dankbaar was, dat hij met
behulp van Bonaparte op 18 Oct. 1795 de fransche republiek van het jacobinisme
gered had. De overige 4 leden van het Directoire hebben zich niet met de geldzaken
ingelaten. Ook de minister van Buitenlandsche Zaken, Talleyrand, bleef buiten de
knoeierijen.
Op 21 Febr. 1798 bepaalde het Uitvoerend bewind, dat het comité tot den
oostindischen handel, hetwelk de zaken der Oostindische Compagnie beheerde,
geautoriseerd werd, ƒ 400.000 voor te schieten. Reeds voor dien datum, ja zelfs
voor 22 Jan., had van Langen wissels tot een bedrag van ƒ 31.400 op dat comité
getrokken.
J. Eykenbroek, een man, die voor de revolutic klerk bij van Langen geweest was
en daarna als spion gediend had, werd naar Parijs gezonden voor de geheime
onderhandelingen met den secretaris van Barras. Op 11 Febr. had een gesprek
van Eykenbroek en een te Parijs woonachtig agent van dezelfde soort, Eberstein,
met dienzelfden secretaris plaats,
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waarbij de goedkeuring van den staatsgreep voor ƒ 300.000 en levering van
goederen, in het bijzonder laken en linnen voor het fransche leger (daarvan trokken
Vreede en van Langen zonder twijfel groot voordeel) werd verkregen, terwijl nog
voor uitbreiding van grondgebied en een handelsverdrag 3 millioen gulden gevraagd
werd. Van Langen stond 2½ millioen toe. Onderwijl was Blauw (dl. VIII, kol. 114),
die als lid der Nationale vergadering aan den staatsgreep medegewerkt had, naar
Parijs gezonden, maar Eykenbroek hield hem en Meijer (er waren te Parijs twee
gezanten) gaarne buiten de bovengenoemde zaken. Toen Meijer er toch achter
kwam en zijn beklag bij Talleyrand deed, werd Eykenbroek vanwege het Directoire
18 Maart gevangen gezet. Eberstein, die aan een arrestatie ontsnapt was, stelde
de zaak bij Vreede en van Langen ten nadeele van Meijer en Blauw voor. Meijer
werd naar Madrid en Blauw naar Straatsburg gezonden; daar zou laatstgenoemde
wachten op zijn toelating als gezant te Weenen.
Van de uitbreiding van grondgebied in plaats van de aan Frankrijk afgestane
landen en het handelsverdrag kwam niets, zoo min als van de uitkeering van 2½
millioen. Vreede en van Langen hadden het profiteeren van de in Febr. door
Eykenbroek uitbetaalde ƒ 250.000 misschien aan dezen en Eberstein overgelaten,
maar zonder twijfel genoten zij groote voordeelen van de lakenleverantiën voor de
bataafsche troepen en voor de fransche, die telkens door andere vervangen werden
en dan weder gekleed moesten worden. C. v a n d e r A a , Geschiedenis van den
oorlog 1793-1802, 6e dl., blz. 325-347, deelt den inhoud van een aantal wissels
mede, door van Langen getrokken van 18 Jan. tot 7 Juni 1798, tot een gezamenlijk
bedrag van ƒ 184.049.10, op P. de Munnick, secretaris van het departement van
Financiën van het comité van den oostindischen handel en bezittingen, ten behoeve
van allerlei personen en firma's, dikwijls ten behoeve van zijn kassier J.E. Gu rin,
maar ook veel ten behoeve van J.P. Pessers te Tilburg. Deze Pessers was 2 Aug.
1797 tot tweeden plaatsvervanger van het lid der nationale vergadering gekozen in
het kiesdistrict Steenbergen en had, omdat de gekozene bedankte en de eerste
plaatsvervanger voor een ander district optrad, op 21 Sept. zitting genomen. Hij
heeft tot den staatsgreep van 12 Juni 1798 de rol van strooman voor Vreede en van
Langen gespeeld. Een aantal wissels, tot een bedrag van ƒ 26.926, zijn hem
uitgekeerd; zeven wissels aan hem, tot een gezamenlijk bedrag van ƒ 48.800,
gedagteekend 7 Juni, zijn als gevolg van dien staatsgreep niet betaald.
Van Langen was reeds lang in geldelijke moeilijkheden, zooals daaruit blijkt, dat
hij reeds 18 Jan. 1798, dus voor den staatsgreep, ƒ 7000 trok op de Munnick ten
behoeve van Guerin. Hij wist, dat in de kas der Oostindische Compaguie eenige
millioenen reserve waren, waarvan zeer weiigen op de hoogte waren. Daarom ook
liet hij zich op den dag van den staatsgreep tot lid van het comité voor de
oostindische zaken kiezen, zeer goed wetende, dat hij den volgenden dag lid van
het Uitvoerend bewind zou worden. Om dit niet in het oog te laten loopen moest
Fokker (dl. I, kol. 870) denzelfden dag tot lid der commissie voor de constitutie
gekozen worden. Deze werd daarin, toen hij eveneens tot lid van het Uitvoerend
bewind benoemd werd, niet vervangen, maar heeft weinig aan die commissie kunnen
doen.
Op 19 Juni 1798 had van Langen, niettegenstaande hij voor zijn zaken ƒ 29.143.09
aan Guerin
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had doen toekomen, aan deze nog een schuld van ƒ 19.534.40. Zelfs toen zat hij
dus nog in de schulden.
Op 12 Juni kwam reeds, zooals gezegd werd, de omkeer. Het waren vooral de
wijzigingen, door middel van zijn agenten in de provinciale en gemeentebesturen
gebracht, die de burgerij tegen de borst stuitten. Van Langen dineerde op dien dag
met Vreede en Fynje (dl. I, kol. 906) bij den franschen gezant Delacroix, die reeds
ontslagen en door Roberjot (die echter nog niet was aangekomen) vervangen was,
maar Delacroix, hoewel gewaarschuwd, meende, dat er niets zou gebeuren. Soldaten
van den franschen generaal Joubert overvielen de gasten, van Langen werd
gevangen genomen en naar het slot te Woerden vervoerd. Vreede en Fynje
ontsnapten. Denzelfden dag werden 11 radicale leden der Nationale vergadering
gevangen genomen en op het Huis ten Bosch opgesloten.
Het proces van Vreede, Fynje en van Langen werd met kracht aangevat. Het
bleek, afgezien van de wissels, die Eykenbroek getrokken had, dat ƒ 50.000 niet
verantwoord waren. Van Langen, die een memorie tot zijn verdediging heeft
geschreven, verdedigde zich met te zeggen, dat de geheele administratie in de war
was en dat zelfs de optellingen der kolommen niet verricht waren. De
procureur-generaal van Maanen (dl. III, kol. 803) zond in Nov. 1798 zijn conclusie
over de daden van van Langen in.
Maar nu kwam het fransche Directoire tusschenbeide. Het zond, daar het (althans
Barras) angstig was, dat in dit proces allerlei omtrent de fransche regeering
wereldkundig zou worden, ter vervanging van den gezant Roberjot een jong,
energiek, hoewel wat wild rechtsgeleerde, Lombard de Langres, naar den Haag en
deze wist door dreigen gedaan te krijgen, dat er een algemeene amnestie
uitgevaardigd werd. Dientengevolge werden van Langen en Fynje, die zich in Aug.
aangemeld had en gevangen genomen was, 19 Dec. 1798 vrijgelaten.
Middelerwijl was zijn fabriek gedeeltelijk verloopen. Later heeft hij getracht, zijn
fortuin te herstellen, maar door de achtereen volgende wijzigingen van
regeeringsvorm en de tierceering is hij geheel geruïneerd. Koning Lodewijk heeft
hem op aanbeveling van vroegere medestanders een jaargeld verleend en dit is
hem nog onder de koningen Willem I en II geregeld uitbetaald. Na zijn dood
verkeerden zijn dochters in behoeftige omstandigheden.
Zijn portret werd gegraveerd door Chrétien.
Ramaer

[Langendijk, Dirk]
LANGENDIJK (Dirk), schilder en teekenaar, geb. te Rotterdam 8 Maart 1748, als
zoon van H e n d r i k en H e i n d r i n a v a n d e r K a m p , overl. aldaar 15 Dec.
1805. Hij trouwde 12 Juni 1776 met J o s i n a M a r g a r e t h a v a n D o o r n .
Zijn leermeester was de rotterdamsche schilder D.A. Bisschop. Hij legde zich
vooral toe op het uitbeelden van onderwerpen van militairen aard, met ruiterij en
artillerie: het optrekken en bezetten van wachtposten, tumulten tusschen burgers
en patriotsche korpsen (1780-1786) en de aankomst der pruisische troepen in ons
land 1787. Ook de landing van het engelsch-russische leger in Noord-Holland (1799)
en de gevechten tusschen dat leger en het fransch-bataafsche leger waren voor
hem een gereede aanleiding tot het maken van fraaie aquarellen. Verscheiden van
deze laatste teekeningen zijn in plaat gebracht door R. Vinkeles en opgenomen in
L.C. V o n k , Geschie-
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denis der landing van het Engelsch-Russisch leger in Noord-Holland in den jare
1799 (Haarlem, F. Bohn).
Van zijn schaarsche schilderijen bevinden er zich enkele in het Museum Boymans,
terwijl daar ook, evenals in het rotterdamsch archief, vele zijner talrijke aquarellen
en teekeningen berusten. In 1920 is in zijn geboortestad een straat naar hem
genoemd.
Er bestaan van hem onderscheiden zelfportretten. Een jeugdportret, op ongeveer
25- à 30-jarigen leeftijd gemaakt, een teekening op blauw-papier, berust in het
rotterdamsche archief; een zelfportret als schutter van 1787, waarop J.T. V o g e l
een gedichtje maakte, is in het bezit van Mr. W. Staring te Wassenaar, een derde
behoorende bij een serie teekeningen in Teyler's Museum, is vervaardigd in het
laatst der 18de eeuw. In 1803 teekende J. Bemme zijn portret en bracht het in koper,
terwijl zeven jaar na zijn dood J.B. Scheffer nog een portret van hem schilderde,
dat door Joh. Bemme Azn. nageteekend en in koper gegraveerd is (het origineel
ging verloren bij den brand van het Mus. Boymans 1864).
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 ; I m m e r z e e l , Lev. der Holl.
en Vlaamsche schilders III, 157; K r a m m , III, 946 en vooral Rott. Historiebladen
III, 629.
Wiersum

[Langendijk, Jan Anthony]
LANGENDIJK (Jan Anthony), schilder en teekenaar, gedoopt te Rotterdam 16 Juni
1780 als zoon van Dirk (zie hiervoor) en J o s i n a M a r g a r e t h a v a n D o o r n ,
overl. te Amsterdam 10 April 1818. Zijn vader onderwees hem in de schilder- en
teekenkunst; van zijn teekeningen berusten vele in het Archief der gemeente
Rotterdam. ‘Zij getuigen van naauwkeurige voorstelling en zorgzame uitvoering,
doch missen die losheid en geestigheid van teekening en groepeering, welke de
voortbrengselen van zijn vaders teekenstift kenmerken,’ zoo worden zij door de
schrijvers van de Rotterdamsche Historiebladen beoordeeld.
Zijn portret op jeugdigen leeftijd is ad vivum geteekend en gegraveerd door Joh.
Bemme Az.
Zie: Rott. Historiebl. III, 631; I m m e r z e e l , Lev. en Werken der Holl. en
Vlaamsche schilders III, 157 en K r a m m , III, 947.
Wiersum

[Langereis, Mr. Cornelis]
LANGEREIS (Mr. Cornelis), geb. te Hoorn, waarschijnlijk omstreeks 1685, overl.
31 Maart 1745. Hij studeerde in de rechten en werd na zijn promotie advocaat voor
het hof van Holland. In 1707 werd hij toegelaten als poorter in den Briel, waar ook
zijn echtgenoote woonde. Daar verving hij in 1709 Paulus de Jager als
onder-secretaris; in 1713 werd hij pensionaris, wat hij bleef tot 1716, toen hij tot lid
der vroedschap werd gekozen. Tusschen 1718 en 1744 was hij 13 maal schepen,
in 1720 raad in het college der magistraten; tusschen 1726 en 1741 viermaal
burgemeester, in 1742 en 1743 heemraad, in 1728 raad in de admiraliteit te
Rotterdam, in 1733 en 1736 ontvanger der verpondingen. In 1737 raad en
rentmeestergeneraal van de domeinen in Voorne en de Beierlanden.
Hij was in 1705 gehuwd met B a r b a r a C a t h a r i n a L e e n m a n s . Zij stierf
15 Nov. 1734; hun dochtertje was reeds in 1708 overleden.
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Zie: d e J a g e r , De Brielsche Vroedschap in de jaren 1618-1794 in Alg. Ned.
Fam. blad, 1891.
Bartelds

[Langritius, Stephanus]
LANGRITIUS (Stephanus), ook wel S t e v e n L a n g r i e t of S. v a n B e e k
genoemd, werd
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in 1535 te Hilvarenbeek geb. en 26 Febr.1553 ingeschreven als student te Leuven.
Omdat Langriet onbemiddeld was, werd hij leerling van het kloosterlijk-strenge
Standonck-collegium aldaar en daardoor vrijgesteld van betaling der collegegelden.
Als no. 35 van de 166 geslaagden in het jaar 1555, bij het examen voor den titel
‘Meester in de vrije kunsten’, staat hij genoemd als S t e p h a n u s H a p a r t i u s
B e c a n u s . Blijkbaar was de naam zijns vaders H a p a r t . Becanus wijst op zijn
geboorteplaats. Langritius, als verlatiniseering van Langrit, duidt op een buurtschap
onder Hilvarenbeek. Kort na het magisterexamen priester gewijd, werd L. op
28-jarigen leeftijd aangesteld als pastoor der St. Geertruikerk te Bergen op Zoom.
Onder zijn pastoraat grepen de beroeringen plaats van 1566 en de beeldenstorm
van 1580. Rechtzinnig in de leer, bleef hij in geloofszaken op zijn stuk staan en had
waarschijnlijk daaraan in het jaar 1566 een mishandeling te danken. Als geestelijke
vervulde hij tevens het ambt van notaris. Uit verschillende gegevens blijkt, dat L.
zeer gezien was bij zijn parochianen. Den 8en Nov. 1580 deden fransche soldaten
een becldenstorm losbreken over Bergen. Pastoor Langritius vertrok met den markies
van Bergen op Zoom naar diens kasteel te Wouw en schijnt daar eenigen tijd te
hebben vertoefd. Nadat Antwerpen in 1585 door Parma onder het gezag van den
spaanschen Koning was teruggebracht, werd Langritius benoemd tot pastoor der
St. Jacobskerk aldaar. Tijdgenooten noemen hem heilig van leven. Hij overleed in
laatstgenoemde stad plotseling 11 Oct. 1597 en werd 14 Oct. d.a.v. in het koor zijner
St. Jacobskerk begraven.
Zie: Taxandria XXXVI (1929), p. 71.
Slootmans

[Lansinck, Willem]
LANSINCK (Willem), in 1366 gerichtsman, drost en ambtman der hertogen van
Gelderland in den lande van Zutphen, afkomstig van het goed Lansinck onder
Woolde bij Hengelo (Tijdrek. Reg., oud Arch. Overijsel I, 77, no. 57). Wapen Lansinck
1439, van zilver met een dwarsbalk van sabel, vergezeld van drie zwaardleliën 2.1;
kleur niet aangegeven.
van Beurden

[Lansmans, Willem Frans]
LANSMANS (Willem Frans), geb. te Maastricht, pastoor in de St. Janskerk zijner
geboorteplaats, waar hij overleed 18 Oct. 1783. Hij behaalde bij de promotie der
filosofie te Leuven 1735 als student van den Borcht de achtste plaats van 127.
1741-1743 was hij werkzaam als professor der rhetorica in het college der H.
Drievuldigheid te Leuven. 1743 werd hij benoemd tot pastoor te Peer (Limb.). 30
Juni 1751 behaalde hij te Leuven den graad van licentiaat in de theologie. Van Peer
verhuisde hij naar zijn geboorteplaats als pastoor der St. Janskerk. Hij verkreeg ook
een kanunnikdij in Sint Servaas te Maastricht.
Zie: Analectes hist. eccl. Belg. XXI (1888), 305.
Fruytier

[Lap, Gijsbert]
LAP (Gijsbert), L a p p i u s of v a n d e r L a p p e n v a n W a v e r e n , zoon van
J a n v a n d e r L a p p e n en B a r b a r a B a e c , geb. te Utrecht, studeerde te
Leuven en te Douay en promoveerde in Frankrijk, waarschijnlijk te Orleans. Hij
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leefde na zijn promotie als ambteloos geleerde te Utrecht. Hij was een zeer geleerd
man, die met vele van zijn tijdgenooten in geregelde correspondentie stond, en ook
in persoonlijke relatie, o.a. met Voetius, Matthaeus, van Heussen. Zijn sterfjaar is
onbekend; hij leefde nog in 1648. Hij bezorgde den druk van J o h a n n e s d e
B e k a e t W i l h e l m u s d e H e d a , De episcopis ultrajectinis Recogniti et notis
historicis illustrati ab Arnoldo Buchelio.... Accedunt L a m b e r t i
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H o r t e n s i i .... Secessionum ultrajectinarum libri et S u f f r i d i P e t r i ... Appendix
ad historiam ultrajecttnam (Ultrajecti 1643, fol.). Nog gaf hij enkele kleinere stukjes
uit.
Zie: de gewone biografische woordenboeken en K i s t e n R o y a a r d s , Archief
voor kerk. gesch. IX, 33 vlg.
Brugmans

[Larcher, Bernardus]
LARCHER (Bernardus), geb. te Zierikzee 4 Maart 1839, overl. te Calcutta 20 Juli
1879. In het college der paters Jezuïeten te Aalst had hij zijn lagere studiën gedaan,
toen hij den 25en Sept. 1859 te Drongen het noviciaat begon. Reeds het volgend
jaar werd hij naar Stonyhurst gezonden, waarschijnlijk met het oog op den werkkring,
waarvoor zijn oversten hem bestemden. Want in Aug. 1864 vertrok hij naar de missie
van Bengalen. Met veel ijver legde hij zich daar op het onderwijs en, na door zijn
landgenoot, mgr. Steins-Bisschop, tot priester gewijd te zijn, op het geestelijk
dienstwerk toe. Diezelfde bisschop koos hem tot zijn secretaris en procurator. Later
belastte mgr. Goethals hem met de zorg voor de gewichtige parochie van St. Thomas
te Calcutta. Zonder zich in het minst te sparen gaf P. Larcher zich gehecl aan zijn
nieuwe taak, bezocht rijk en arm, doch vooral de eenvoudige Indiërs. Hij schijnt
echter te veel van zijn krachten gevorderd te hebben; reeds een half jaar later maakte
de dood een einde aan dit welbestede leven. Mgr. Goethals getuigde van hem, dat
hij een ijverig missionaris was, die het Engelsch zuiverder sprak dan menig
Engelschman en door zijn heldere en levendig voorgedragen preeken niet alleen
katholieke, maar ook vele protestantsche toehoorders trok. Meer dan tweehonderd
rijtuigen volgden den lijkstoet naar het kerkhof en de voornaamste burgers brachten
door hun tegenwoordigheid hulde aan zijn nagedachtenis.
Kleijntjens

[Lauts, Ulrich Gerard of Gerhard]
LAUTS (Ulrich Gerard of Gerhard), zoon van F r e d e r i k U l r i c h , lid van een
amsterdamsch handelshuis, dat onder de fransche heerschappij te niet ging, geb.
te Amsterdam 19 Mei 1787, overl. te Utrecht 25 Juli 1865. Van het leven van dezen
geschied- en letterkundige vóór zijn dertigste jaar is slechts weinig met zekerheid
bekend. Na den dood zijns vaders (1811) schijnt hij door Duitschland, Engeland en
Denemarken te hebben rondgezworven. Volgens zijn eigen aanteekeningen had
hij zich te Hamburg op handelskennis toegelegd, welke studie hij in Engeland na
de lezing van Smith's Wealth of nations tot de staathuishoudkunde had uitgebreid.
Doch taal- en letterkunde benevens geschiedenis werden op der. duur zijn meest
geliefde voorwerpen van studie. Na den terugkeer van zijn reizen vestigde hij zich
te Brussel, waar hij aangesteld werd (1821) tot leeraar in de nederlandsche taal -en
letterkunde aan het Athenaeum. Hij was daar de oprichter eener afdeeling der Mij.
tot nut van 't algemeen (1825). In Aug. 1830, na den belgischen opstand, werd hij
als hoogleeraar verbonden aan het Kon. Instituut voor het zeewezen te Medemblik.
In 1840 verliet hij den dienst en vestigde zich toen te Kampen, later te Leiden (1843),
keerde vervolgens naar Kampen terug (1848) en bracht ten slotte de laatste jaren
van zijn leven te Utrecht door. Tal van min of meer omvangrijke werken zijn van zijn
hand verschenen. Voor het gebruik in de half verfranschte Zuidelijke Nederlanden
schreef hij Eléments de la langue hollandaise (Brux. 1821, 3e dr. 1830 wel ter perse,
maar door de omwenteling niet verschenen). In verband daarmee: Woordenboek
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van gelijkluidende en klankverwante woorden met de beteekenis in 't Fransch (Bruss.
1826) en ook het Woordenboek der
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nederl. taal (Bruss. 1827). Bij de oprichting volgens K.B. van 27 Dec. 1826 van het
Museum voor Wetenschappen en letteren, waarvan de plechtige inwijding 3 Maart
1827 plaats had en dat bestemd was tot openbare voorlezingen voor het beschaafd
publiek over onderwerpen van wetenschappelijken aard, werd hem van de tien
leerstoelen, die voor de nederlandsche letteren opgedragen. Hij opende daar als
hoogleeraar zijn cours de littérature nationale. Van zijn twaalf lezingen zijn er drie
in druk verschenen onder den titel Voorlezingen over de nederl. letterk. tot op onze
dagen, met een gelijktijdigen blik op de hoogduitsche, fransche en engelsche
letterkunde (Bruss. 1829). De Algem. Kunst- en letterbode no. 1 van 1838 bevat
zijn verhandeling over Het Vaderland van Maertant en de zucht voor de letteren bij
de hollandsche edelen in de 13de en 14de eeuw. In S c h u l l e n v a n d e r H o o p 's
Bijdragen tot boeken- en menschenkennis I, afl. 4 komt voor Joost van den Vondel
en de Lucifer. Toch liggen Lauts' grootste verdiensten op het gebied der
vaderlandsche geschiedenis, inzonderheid van die der overzeesche koloniën en
bezittingen. Zijn voordracht over De nasporingen van L. von Ledebur betreffende
den vroegeren toestand in Nederland en zijn verhandeling over Vrouw Jacoba van
Beieren en Albrecht Beiling werden in N i j h o f f ' s Bijdragen opgenomen. De eerste
zag ook afzonderlijk het licht (1844). Voor de kennis der aardrijkskunde onzer
bezittingen gaf hij een omwerking van W. v a n H o g e n d o r p ' s Coup d'oeil sur
l'ile de Java et les possessions neêrlandaises (Bruss. 1830) onder den titel
Handleiding voor de aardrijkskunde van Nederlands O. en W. Ind. bezittingen (Utr.
1834). Als waarschuwing tegen de aanmatigingen der Engelschen op Borneo schreef
hij Het tractaat den 17den Maart 1824 gestoten tusschen Nederland en
Groot-Brittanje, in betrekking tot de bemoeiingen der Engelschen met Borneo (Leiden
1846). Door zijn Het eiland Balie en de Balienezen (Amsterd. 1848) droeg hij bij tot
de hervatting der vijandelijkheden tegen die oproerige bevolking. Zijn artikel De
beschuldiging door duitsche schrijvers betrekkelijk de nederl. geheimzinnigheid,
met opsigt tot Ned.-Ind., wat vooral zag op A.H.L. Heeren, is te vinden in T i n d a l e n
S w a r t ' s Verhandelingen betreffende het zeewezen VII, 1. Lauts' standaardwerk
voor de historie van Indië draagt tot titel: Geschiedenis van de vestiging, uitbreiding,
bloei en verval van de magt der Nederlanders in Indië in 5 dln. (Gron. 1852, 56, 57;
Amsterd. 1859 en 60) met 2 vervolgdeelen, behelzende de geschiedenis dier
bezittingen van 1816-58, die door hem zelf nog voltooid waren, maar eerst na zijn
dood het licht zagen (Amsterd. 1859-66). Als supplement tot het eerste dezer 7
deelen, bevatten de Bijdr. tot de T.-, L.- en V.-k. van N.I. nieuwe volgreeks II zijn
opstel over J. Pietersz. Koen. Over het algemeen legden de beoordeelaars van zijn
werk slechts matige ingenomenheid aan den dag. Men verweet hem omslachtig en
hier en daar onnauwkeurig en onvolledig geweest te zijn. Onder de enkele
Nederlanders in het moederland, die voortdurend gewezen hadden op de toekomst,
die zich in Zuid-Afrika voor hun landgenooten zou kunnen opdoen, behoorde vooral
Gerard Lauts. Sedert de vorming der Zuid-Afrik. republiek (1852) en van den
Oranje-Vrijstaat (1854) trad hij resp. als diplomatiek agent als consul daarvan op.
Hij huwde Aug. 1830, kort vôôr den opstand, te Brussel met C a r o l i n e C o l s o n ,
een Engelsche van afkomst, gest. te Utrecht Nov. 1855. Zij schonk hem één zoon,
die predikant is geworden. Hij hertrouwde in 1857 en liet bij
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zijn dood een weduwe met twee jeugdige kinderen na.
Zie: B e r g m a n , Levensberigt van U.G. Lauts, lid der Mij v. Ned. letterk. (Leiden
1866) met een volledige bibliogr.; l'H o n o r é N a b e r , Het leven van een
vloothouder, 59, 73, 246 Utr. 1925.
Bartelds

[Lawick, Pieter Herbertus van]
LAWICK (Pieter Herbertus v a n ), zich noemende v a n L a w i c k v a n P a b s t ,
geb. 5 Nov. 1780 te Geldermalsen, overl. te Semarang 3 Maart 1846. Hij was de
zoon van N i c o l a a s K a r e l baron v a n L a w i c k , gesproten uit een riddermatig
betuwsch geslacht, en van M a r i a barones v a n R e e d e v a n O u d t s h o o r n .
Pieters vader was geboren te Paliacate in Voor-Indië op de kust van Coromandel,
woonde sedert 1766 in Nederland en verhuisde in 1795 naar de Kaap. Op 9-jarigen
leeftijd verliet Pieter Herbertus het ouderlijke huis en kwam in 1793 op Java als
cadet ter zee. In 1796, 1797, 1798 werd hij resp. cadet bij de dragonderlijfwacht,
assistent op Java's N.O. kust (waar hij den C.G. Nederburgh (dl. V, kol. 357) op een
reis naar het zuiderstrand vergezelde) en cadet-wachtmeester bij de
dragonder-lijfwacht. Overgegaan in het civiele, werd hij benoemd tot boekhouder
op het generaal visite-comptoir, zooveel als commies bij de rekenkamer, nog in
hetzelfde jaar ordinaris klerk ter secretarie en nog provisioneel onderkoopman,
toegevoegd aan den gecommitteerde tot en over de zaken van den inlander, Pieter
Engelhard, om toezicht uit te oefenen op de cultures in de bovenlanden, later speciaal
in Soemedang en Parakanmoentjang. Ter aanmoediging zou hij ontvangen een
bedrag van 3 stuivers per pikol koffie, waardoor hij op 4000 rds. per jaar rekenen
mocht. De later zoo verdienstelijke hoofdambtenaar der cultures had hiermee den
voet in den stijgbeugel gezet. Dank zij Engelhard's gunstige beoordeeling werd hij
begin 1805 tot provisioneel koopman bevorderd met den titel adjunct-gecommitteerde
over den inlander met een extra-daggeld van 5 rds. voor den duur zijner
inspectie-reizen in de Preanger. Na zijn breuk met Pieter Engelhard, ontstaan door
L.'s optreden tegen de knevelarijen der regenten en de invoering van vele
hervormingen, kwam hij bij resol. van 10 Januari 1806 rechtstreeks onder den G.-G.
te staan. In 1807 werd hem wegens zijn ‘buitengewone werkzaamheid en
geschiktheid’ een douceur geschonken van 7000 rds. Ten gevolge van onlusten op
de grenzen van Soemedang en Cheribon kreeg hij een afdeeling gewapende macht
te zijner beschikking. L. wist de rust te herstellen, waarbij hij zich ‘weder ten hoogste
verdienstelijk’ maakte. Bij nader onderzoek naar de oorzaken dier opstootjes, bleek
het hem, dat deze te wijten waren aan de tekortkomingen van zijn eigen resident
Rose en diens voorganger Walbeeck. Een zeer langdurig twistgeschrijf is hiervan
het gevolg geweest. De beide laatstgenoemden en van L. hadden elk hun vrienden,
die den jeugdigen ambtenaar der cultures beurtelings laakten of prezen. De klachten
der regentschaps-commissarissen moede, nam hij zijn ontslag; de zwakke G.-G.
Albert Henricus Wiese (15 Juni 1805-14 Januari 1808) willigde dat verzoek in, maar
verward als toen de regeeringstoestanden op Java waren, keerde de kans weer ten
gunste van L. Hij werd tot koopman bevorderd en met E. von Harten in een
commissie benoemd tot onderzoek van den rijst- en koffieaanplant in het
Cheribonsche. Een der eerste regeeringsdaden van Daendels (dl. I, kol. 665) was
zijn benoeming tot prefect over de cheribonsche regentschappen Galoeh, Lembangan
en Soekapoera op een salaris
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van 6000 rds. en een bijslag van 12 stuivers per pikol koffie. Doch de indische
schatkist was in die troebele dagen zoo leeg, dat hij zich weldra genoodzaakt ziet
de klacht in te dienen, dat hij nog 18 maanden traktement te vorderen heeft en nog
in 1813 hernieuwt hij zijn verzoek om uitbetaald te worden, wat echter niet wegneemt,
dat hij toch nog kans ziet in de omstreken van Semarang landerljen aan te koopen
en in den engelschen tijd die van Kalikondang en Goemoelik, welke na zijn overlijden
bij verkoop drie ton opbrachten. Van 1810-12 was hij landdrost van Rembang en
steunde in die hoedanigheid den G.-G. Jan Willem Janssens (dl. I, kol. 1211) met
zijn hulptroepen. Diens opvolger Raffles (dl. I, kol. 1425) benoemde hem tot lid der
commissie belast met het verzamelen van gegevens, die leiden konden tot de
invoering van een nieuw belastingstelsel, waartoe hem het gebied tusschen Tegal
en Batavia werd aangewezen. Van 1812-13 maakte hij deel uit der commissie die
den landverkoopopgroote schaal in de Preanger en Krawang moest voorbereiden.
In 1813 zag hij zich aangesteld tot ‘salt-agent in the Samarang-division’, nadat de
resident van Buitenzorg Macquoid zijn ijver zeer geprezen had. Tot assistent van
Semarang werd hij in 1816 benoemd. Gelukkig voor hem betaalde het engelsche
bewind althans de rente uit van de 45 mille, die hij nog aan achterstallig salaris te
vorderen had. Toen het opperbestuur in Calcutta hier niet van wilde weten, wist
Raffles daar wel raad op: hij vermeerderde eenvoudig het aantal zijner bezoldigde
ambten. Na de overkomst der nederlandsche C.G.'s, werd hij in 1816 belast met
de overneming van het gezag in Soerabaia, waar hij nog korten tijd resident was.
Omtrent den economischen toestand van dat gebied diende hij ‘een hoogst leerzaam
nauwkeurig verslag’ in. Na van 1817-18 het ambt van inspecteur-generaal der
landelijke inkomsten bekleed te hebben, trad hij in 1819 en 20 als resident van
Batavia op. In 1820 aangesteld tot directeur der houtbosschen, bekleedde hij van
1823-27 den post van resident van Rembang, in 1827 dien van Djocjacarta en dien
van Semarang. Vervolgens werd hij civiel-gezaghebber in Bagelen met rang en
traktement van resident (1828), resident van Besoeki en Banjoewangi (1829), in
1830 te Solo en ten slotte benoemde hem de indische regeering tot commissaris
voor de invoering van het landelijk stelsel en de regeling van het inlandsch bestuur
in de nieuwe residenties Banjoemas, Bagelen, Madioen en Kediri (1831). Volgens
zijn autobiografie had de Kock (dl. II, kol. 692) hem gaarne een plaats verstrekt in
den raad van Indië. Zijn eervol ontslag op verzoek uit 's lands dienst werd hem in
1834 verleend.
Ontegenzeglijk is hij een der ijverigste en bekwaamste ambtenaren van
binnenlandsch bestuur geweest. De Preanger regenten klaagden over zijn ruw en
bruusk optreden. Anderen ergerden zijn eigenzinnigheid en wispelturigheid, wat
trouwens overeenstemt met zijn staat van dienst, die van zekere ongedurigheid blijk
geeft. Volgens van de Graaff was hij ‘een zeer ongemakkelijk, rusteloos mensch,
die zijn eigen ideeën opvolgt en opdringt en met de heele wereld overhoop ligt’. De
Kock laat zich in zijn brieven zeer gunstig uit over zijn wijze van omgaan met de
inlandsche bevolking. De bekwame Muntinghe (dl. II, kol. 966) verklaarde, dat
Engelhard ‘zonder van Lawick niet werken konde’. De engelsche autoriteiten
schreven op hem doelend van een ‘high and irreproachable character’ en
vertrouwden te mogen koesteren ‘an equally good opinion of the talents, character
and worth
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of Mr. Pabst (lees van Lawick) while acting under the established regulations of the
british government’. Ten slotte een aanhaling uit het oordeel van den inlandschen
geschiedschrijver van het madoereesche vorstenhuis (1827) (zooals het voorkomt
in het Tijdschr. voor Ind. T.-, L.- en V.kunde XXII, 288): ‘Hij had geheel andere
manieren dan de meeste Hollanders. Soms was het of hij schrikte en dan hield hij
zijn hoofd vast en sloeg zich op de borst. Nu eens zag hij naar boven naar de lucht,
en dan eens sloeg hij zijn oogen ter aarde. Dat was zoo zijn manier van doen als
hij over iets peinsde. Zijn lichaamsgestalte was groot, breed, stevig en sterk. Men
zou op het oog niet zeggen, dat hij een scherp verstand had, en toch zou men
inderdaad bezwaarlijk iemand vinden, die den resident in kunde evenaarde’.
Hij huwde (1811) te Rembang met L a m b e r t i n a F l o r e n t i n a P e r s i j n ,
gest. 1846, bij wie hij 4 zoons en 2 dochters kreeg.
Zie: P.H.v. L a w i c k , Autobiografie dd. 30 Aug. 1830; d e H a a n , Priangan I;
W a r d e n a a r e n d u P u y , Journaal der reize van Mr. S.C. Nederburgh (Amsterd.
1804); N a h u y s , Herinneringen (Utr. 1852); L e v y s s o h n N o r m a n , Britsche
heerschappij; v.d. K e m p , Brieven van en aan Mr. H.J. v.d. Graaff, 1816-26, II, 17
in Verh. Bat. Gen. LII.
Bartelds

[Ledger, Charles]
LEDGER (Charles), geb. te Londen 4 Maart 1818, overl. te Peterham (New South
Wales) 20 Mei 1905. Aanvankelijk hield hij zich een lange reeks van jaren in
Z.-Amerika op, waar hij een bestaan in den handel in wol en kinabast vond. Hij
slaagde er ook in een kudde lama's, vicuna's en alpaca's naar Australië uit te voeren,
waar echter het klimaat voor hen minder geschikt bleek. Zijn naam is verbonden
aan het overbrengen der kina naar Java. Dank zij zijn indiaanschen helper Manuel
Incra Mamani kwam hij op het spoor van de zeldzame roodgele of rojokina (in
Bolivia), die bij analyse te la Paz 18% zwavelz. chinine bleek te bevatten. Toen men
zich op de kinacultuur ging toeleggen, was L. de man, die ons door Manuel's
bemiddeling het rojozaad leverde. Hij zelf had zich inmiddels in Australië gevestigd.
De rijke kinaaanplantingen in Ned.-Indië zijn opgekomen door de z.g. ledgerkina,
Cinchona Ledgeriana Moens, het rojozaad, dat L.'s broeder te Londen ons
gouvernement tegen betaling van 400 gld. had doen toekomen. Met Manuel is het
treurig afgeloopen. Wegens verboden uitvoer dier bast werd hij in Coroico doodelijk
mishandeld. Zijn meester, die van 1865-83 in bekrompen omstandigheden in
Argentinië woonde, moest in 1880 onze regeering om onderstand verzoeken. Deze
gaf hem een ondersteuning van 1200 gld. Inmiddels naar Australië verhuisd, deed
hij in 1895 nogmaals een beroep op onze hulp, waardoor hem hetzelfde bedrag ten
deel viel, welke som, dank zij veler aandrang, in 1897 in een vast jaargeld werd
omgezet.
Zie: Eigen Haard 1897 met portret; Ind. Mercuur 1905.
Bartelds

[Leeuw, Henri]
LEEUW (Henri), geboren te Arcen (L.), studeerde in Frankrijk in de teeken. en
beeldhouwkunst op het atelier van Jouffroy te Parijs, waarin hij het tot een groote
hoogte bracht. Hij werkte aan de beeldhouwwerken van het stadhuis, het hotel
Cluny, de Sainte Chapelle te Parijs, later in zijn vaderland teruggekeerd, te
Roermond. Van hem bestaat een prachtig gesneden miniatuurportret in krans, van
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koningin Sophia (zie Ned. Spectator 10 Jan. 1880 no. 2, Vaderland 7 Januari 1880,
Rotterd. Courant 28 Nov. 1879). Hij overleed in hoogen ouderdom te
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Roermond. Wijlen zijn zoon H e n r i is bekend als schilder en als ontwerper van
standbeelden en kunstwerken, zijn zoon O s c a r als bekwaam architect.
van Beurden

[Leeuw, Mr. Daniël Cornelis de]
LEEUW (Mr. Daniël Cornelis d e ), geb. te Utrecht (gedoopt 13 Sept. 1747), overl.
te 's Gravenhage 19 Juni 1834, was de zoon van E g b e r t A n t h o n y de L e e u w
en M a r i a C a t h a r i n a W t t e w a a l l . Hij werd te Utrecht 10 Juli 1767 als student
ingeschreven maar heeft vrij zeker voor dien tijd eenige jaren aan de hoogeschool
aldaar gestudeerd. Hij promoveerde aldaar in de rechten op 13 d.a.v. op een
dissertatie over het huwelijksrecht De communione bonorum etc. Hij vestigde zich
als advocaat te Utrecht en behoorde tijdens de troebelen aldaar tot de gematigde
Patriotten, en o.a. tot de 11 leden der utrechtsche vroedschap, die het patriotsche
regeeringsreglement op 20 Mrt. 1786 onderteekenden; 18 anderen weigerden dit.
In Oct. 1787 werd hij als lid der vroedschap afgezet, maar in Jan. 1795 werd hij
weder lid.
Hij werd 27 Jan. 1796 in het kiesdistrict Soestdijk tot lid der nationale vergadering
gekozen. Hij was tegelijk in Utrecht 1 tot eersten en in Utrecht 2 tot tweeden
plaatsvervanger gekozen en zou voor beiden hebben kunnen optreden, omdat de
in 1 gekozene voor een ander district optrad en de in 2 gekozene lid der commissie
voor het ontwerpen eener constitutie werd, terwijl aldaar de eerste plaatsvervanger
ook voor een ander district optrad. Bij loting werd bepaald, dat hij lid voor Soest dijk
zou zijn. Hij werd 25 Mrt. door zijn medeleden gekozen tot lid der commissie voor
Buitenlandsche Zaken. Hij was van 3 tot 17 Mei president der vergadering.
De Leeuw was een middenman. Op 24 Nov. 1796 hield hij een rede, waarin hij
als zijn oordeel uitsprak, dat de door de commissie van 21 ontworpen constitutie
zeer goed kon dienen, maar slechts na verbetering. Hij ondersteunde het voorstel
van Schimmelpenninck (dl. IV, kol. 1225) om een commissie van 7 leden te kiezen
ten einde nadere voorstellen hieromtrent te doen. Dit werd 25 Nov. aangenomen.
De Leeuw werd 28 d.a.v. in deze commissie gekozen en bij de langdurige discussiën
is daardoor veel verbeterd, doch 8 Aug. 1797 werd het ontwerp bij volksstemming
verworpen.
De Leeuw werd 2 Aug. 1797 herkozen, maar nam evenals Schimmelpenninck
en enkele anderen, die inzagen, dat de wagen van staat een verkeerde richting
insloeg, de benoeming niet aan. Ook werd hij in Sept. d.a.v. als afgevaardigde voor
Utrecht 2 aangewezen, zoolang het lid voor dat district in de commissie van 21
zitting had, maar ook nu bedankte hij. Hierdoor ontkwam hij ook aan het lot, dat
velen zijner ambtgenooten trof, die 22 Jan. 1798 gevangen gezet werden. Hij werd
na den tweeden staatsgreep van 12 Juni d.a.v. op 15 Juli in het district Utrecht 1
tot lid van het Vertegenwoordigend lichaam gekozen. Hij was hier gedurende de
zittingjaren 1798-1800 lid der Tweede, daarna der Eerste Kamer.
Op 17 Oct. 1801, na den derden staatsgreep van 19 Sept. te voren, werd dit
lichaam ontbonden en denzelfden dag werd de Leeuw geïnstalleerd als een der 12
leden van het na dien staatsgreep opgerichte Staatsbewind. Hij verhuisde toen naar
den Haag en is daar verder blijven wonen.
D. D e l p r a t , Journal (in Bijdr. en med. Utr. hist. gen. 1893, blz. 180) zegt: ‘De
Leeuw est très médiocre, et plus prononcé contre l'ancien parti, qu'il ne conviendrait
pour le bien général’.
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Zijn functie als een der 12 hoofden van de republiek eindigde, toen de
raadpensionaris in 1805 het bestuur van het Staatsbewind overnam. Wij vernemen
niet, dat de Leeuw verder nog eenig ambt bekleed heeft. Hij werd evenwel 6 Apr.
1814 door den Souvereinen Vorst tot staatsraad in buitengewonen dienst benoemd.
Verder is hij nog lang voorzitter van de afdeeling 's Gravenhage der Vereeniging
tot aanmoediging van den gewapenden dienst gebleven.
Hij huwde J o h a n n a C l a s i n a J a c o b a G e l d s a k v a n B a k e n e s s e .
Bij haar had hij een dochter, geb. 15 Mei 1773, die huwde met jhr. Mr. D.C. G e v e r s
van Endegeest, Kethel en Spaland (dl. III, kol. 466).
Zijn portret is gegraveerd door een onbekend kunstenaar.
Ramaer

[Leeuwarden, Pieter van]
LEEUWARDEN (Pieter v a n ), wellicht geb. te Purmerend. Hoewel hij volgens de
mededeeling van een gevangen Watergeus uit Purmerend afkomstig zou zijn, is
het meer waarschijnlijk dat hij een Fries van geboorte is en een broer van Egbert
en Jurrien Wybrantsz., beiden ook kapiteins bij de Watergeuzen. Zijn naam wordt
het eerst op de Geuzenvloot genoemd op 27 Febr. 1571, toen hij in de oostfriesche
wateren een schip uit Emden plunderde. Op 7 Maart 1571 ligt hij met eenige andere
kapiteins bij het Norder Wad. Hij wordt in Maart 1571 genoemd als een der
voornaamste kapiteins op de vloot en heeft Jan Fransz., uit Haarlem, als luitenant
op zijn schip.
In najaar 1571 plundert hij weer een schip uit Emden, zeilt kort daarna naar
Engeland en plundert onder de engelsche kust een schip uit Emden. De eigenaars
klaagden allen bij de regeering van Emden over de schade die zij door hem geleden
hadden. Waarschijnlijk was hij op 1 April 1572 bij de inneming van den Briel.
Zie over hem: v a n V l o t e n , Nederl. Volksopstand (1858) I, 180, 325;
A l t m e y e r , Gueux de Mer, 81; F r a n z , Ostfriesland und die Niederlande, 189,
191; v a n G r o n i n g e n , Gesch. der Watergeuzen, 130; A n d r e a e , De Friesche
Watergeuzen in Vrije Fries, 3e Reeks V, 82; Archief van Emden, Vrijbuitersschade
Protokollen, van 27 Febr. 1571, 28 Juni 1571, 21 Febr. 1572, 29 Febr. 1572.
Vogels

[Leeuwen, Antonius van]
LEEUWEN (Antonius v a n ), priester-missionaris in Suriname, geb. te Nieuwkoop
1796, overleed 13 Sept. 1822 in zijn geboorteplaats.
Hij was oorspronkelijk Remonstrant, ging over tot de katholieke kerk, werd priester
gewijd 1820, vertrok 25 Mei 1821 naar de missie van Suriname, berucht door het
ongezonde klimaat. Reeds 4 Febr. 1822 keerde hij terug met een geknakte
gezondheid en overleed eenige maanden later bij de weldadige familie Swillens te
Nieuwkoop.
Zie: Godsdienstvriend XI (1823), 85; Bijdragen bisdom Haarlem XII, 171, XXXVI,
456.
Fruytier

[Leewis, Joannes]
LEEWIS (Joannes), L e w i s , kartuizer, overl. 23 Juli 1572 te Roermond. Hij was
geprofest monnik van het kartuizerklooster Betlehem te Roermond. Toen deze stad
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23 Juli 1572 was ingenomen door de troepen van den Prins van Oranje, richtten
deze er een slachting aan onder de kloosterlingen en geestelijkheid. In het klooster
der kartuizers aan de Swalmerstraat kwamen hierbij 9 monniken en 3 leekebroeders
om, terwijl andere leden van het convent ernstige mishandelingen leden. De prior
Joachim van Tongerloo (dl. VI, kol. 1279) had in der haast het grootste deel der
kloostergemeente in de kerk rondom het altaar verzameld. Hier maande hij de zijnen
aan tot standvastigheid en daar den
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kloosterlingen geen tijd meer was gelaten om ieder in het bijzonder biecht te spreken,
ontvingen zij na een openbare belijdenis de absolutie. Onmiddellijk daarop volgde
de gruwelijke slachting. Toen de soldaten, roepende om geld en kostbaarheden,
op Dom Joannes aanvielen, trachtten zijn medebroeders Joannes Asch (zie art.)
en Joannes Gressenich (zie art.) tevergeefs door goede woorden hun woede te
bedaren. Zij staken Joannes Leewis een dolk in de borst en toen deze doodelijk
gekwetst lag te stuiptrekken, riepen zij spottend: ‘Siet, hoe zittert desen monnick!’
De Historica Relatio van Havens (dl. VI, kol. 729) is de hoofdbron voor deze
gebeurtenissen.
Het stoffelijk overschot van Joannes Leewis rustte aanvankelijk met die der andere
slachtoffers in de kerk der chartreuse. Later hebben zich deze relieken meer dan
honderd jaren te Swalmen bevonden, tot zij in 1902 op haar oude plaats, die getuige
is geweest van hun lijden, zijn teruggebracht. In 1911 werden zij achter glas geplaatst
in den rechterzijmuur der kerk.
Een oude schilderij van de marteling der roermondsche kartuizers, die afkomstig
is van hun convent en geschilderd werd door Leemans, bevindt zich te Roermond
in het groot seminarie, hetwelk in de gebouwen der voormalige chartreuse is
gevestigd. Een oude prent van deze marteling bevindt zich in sommige exemplaren
der uitgave van Havens' Historica Relatio.
Zie: L. S u r i u s , Commentarius brevis rerum in orbe gestarum, ab anno salutis
MD usque in annum MDLXXIIII (Colon. 1579); A. H a v e n s i u s , Historica relatio
duodecim martyrum cartusianorum qui Ruremundae in Ducatu Geldriae agonem
suum feliciter compleverunt (Colon. 1608; Gand. 1608); H a v e n s i u s - U w e n s ,
Historie van twelf Martelaers der Carthuyser Ordre (Roermond 1649); G. H e s s e
O.F.M., De martelaren van Roermond, een bronnenstudie in Limb. Jaarb. XVII,
1911; J o s . H a b e t s , Gesch. bisd. Roermond I, 66 vlg., III, 714 vlg.; J.
K r o n e n b u r g , Neerlands Heiligen in later eeuwen I, 149 vlg.; De Nieuwe Koerier
van 15, 22, 25, 29 Juli en 5 Aug. 1922, artikelen bij de 350- jarige herdenking van
hun marteldood door J.D.D. K e u l e r s , P.J.M. v a n G i l s , P. A l b e r s S.J., A.F.
v a n B e u r d e n , W. G(o o s s e n s ), e.a.; Cartae Capituli Generalis Ordinis
Cartusiensis (ms. Biblioth. de la Ville, Grenoble).
Scholtens

[Legrom, Johan Abraham August]
LEGROM (Johan Abraham August), geb. te Maagdenburg in 15 Nov. 1773, overl.
te Dordrecht 5 Mei 1834, was de zoon van J u d i t h L e g r o m . Hij vestigde zich
als musicus te Dordrecht, waar hij twee malen huwde, eerst met W i l l e m i n a
H e n d r i k a V o s v a n R i j s w i j k , later met C h r i s t i n a C o r n e l i a v a n
Goor.
van Dalen

[Leiden, Arnold van]
LEIDEN (Arnold v a n ), kartuizer, overl. te Utrecht op 30 Mei omstr. 1490. Hij was
geprofest monnik van het kartuizerklooster Nieuwlicht buiten Utrecht. Bij zijn dood
bekleedde hij daar het ambt van sacrista. Zijn graf bevond zich aan de westzijde
van den grooten kruisgang van het klooster bij den buitenwand. In zijn tijd bloeide
in Nieuwlicht de kunst van het afschrijven en verluchten van boeken. Ook hij heeft
in zijn cel de schrijfkunst beoefend. In de utrechtsche universiteitsbibliotheek wordt
nog minstens één handschrift, afkomstig uit de librije van Nieuwlicht, bewaard, dat
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door Arnold van L. is vervaardigd, nl. no. 710 (Membr. fol. 193 ff. 2 col.): (T h o m a s
C a n t i p r a t e n s i s ), Liber de natura rerum, auctus ab autore.
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Zie: Bijdr. en Med. Hist. Gen. Utrecht 1886 IX, 226, 273, 356; Catal. codicum mss.
Bibl. Un. Rheno- Tr. I (1887), no. 710; K. M e i n s m a , Middeleeuwsche Bibliotheken,
157 en vlg.; A.W. B y v a n c k , Utrechtsche Miniaturen in Helt Gildeboek VIe jrg.; A.
H u l s h o f f , Uitgaven voor de boekerij van het Karthuizerklooster te Utrecht in de
jaren 1466-1470, in Buch und Bucheinband, Aufsätze und graph. Blátter zum 60.
Geburtstage von Hans Loubier (Leipzig 1923), p. 170-175.
Scholtens

[Leiden, Laurens van]
LEIDEN (Laurens v a n ), kartuizer, overl. te Utrecht op 16 Juli omstreeks 1482. Hij
was geprofest monnik van het kartuizerklooster Nieuwlicht buiten Utrecht, waar hij
tot aan zijn dood het ambt van vicarius heeft bekleed. In zijn tijd bloeide in dit klooster
de kunst van het afschrijven en verluchten van boeken. Ook hij heeft in zijn cel de
schrijfkunst beoefend. In de utrechtsche universiteitsbibliotheek worden nog 2
handschriften, afkomstig uit de librije van Nieuwlicht, bewaard, die Laurencius Leydis
heeft vervaardigd, n.l.: no. 188 (Membr. tol. 172 ff. 2 col.): D i o n y s i u s
C a r t u s i e n s i s , Expositio in ll. Regum et Paralipomenon, door hem voltooid in
1480; no. 355 (Membr. 40. 168 ff.): Glossarium in Bibliam Latinam e vers. Hieronymi,
sed. ord. librorium, door hem voltooid in 1462. ‘De tabula vocabulorum biblie’ in
dezen codex (fol. 147a-168b) is door Wermbout van Leiden (dl. VII, kol. 738)
geschreven.
Het graf van Laurens van L. bevond zich aan de westzijde van het groote pand
van het klooster bij den buitenwand.
Zie: L. v a n H a s s e l t , Het Necrologium van het Karthuizerklooster Nieuwlicht
of Bloemendaal buiten Utrecht in Bijdr. en Med. Hist. Gen. Utr. 1886, IX, 289, 298,
355; Catal. codicum mss. Bibl. Un. Rheno- Tr. I (1887), nos. 188, 355; K. M e i n s m a ,
Middeleeuwsche Bibliotheken, 154 en vlg.; AW. B y v a n c k , Utrechtsche miniaturen
in Het Gildeboek, 6e jrg.; A. H u l s h o f f , Uitgaven voor de Boekerij van het
Karthuizerklooster te Utrecht in de jaren 1466-1470 in Buch und Bucheinband,
Aufsätze und graph. Blätter zum 60. Geburtstage von Hans Loubier (Leipzig 1923).
Scholtens

[Leiden, Willem Jansz. van]
LEIDEN (Willem Jansz. v a n ), kartuizer, overl. 4 Jan. 1501. Zijn ouders heetten
J o a n n e s F r a n c o n i s en G h e e r t r u d i s . Hij was geprofest monnik van het
kartuizerklooster Nieuwlicht buiten Utrecht. Toen de prior van dit convent, Wermbout
van Leiden (dl. VII, kol. 738) in 1485 door het generaal kapittel der Grande
Chartreuse was aangesteld tot rector van de chartreuse op den Zonneberg bij
Kampen, werd Willem van L. prior van Nieuwlicht. In deze jaren bloeide aldaar de
kunst van het afschrijven en verluchten van boeken. Op zijn herhaald verzoek werd
hij in 1492 wegens ouderdom en herhaalde ziekten van het prioraat ontheven. Zijn
opvolger was Christianus van der Meer van Haarlem (zie art.). Bij zijn overlijden
was hij de senior van het convent. Hij lag begraven aan de westzijde van het groote
claustrum bij den buitenwand.
Zie: Cartae Capituli generalis Ordinis Cartusiensis (ms. Certosa del Galuzzo,
Florence); L. v a n H a s s e l t , Het Necrologium van het Karthuizerklooster Nieuwlicht
buiten Utrecht in Bijdr. en Med. Hist. Gen. Utrecht, 1886, IX, 156, 224, 323, 356.
Scholtens

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 8

[Le Jolle, Pierre]
LE JOLLE (Pierre) was een Franschman, van wiens leven verder niets bekend is.
Hij woonde blijkbaar in het midden der zeventiende eeuw te
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Amsterdam, waar hij uitgaf: Description de la ville d' Amsterdam en vers burlesques
o

selon la visite de six jours d'une semaine (Amsterdam 1666, 12 ), die allerlei
waardevolle bijzonderheden geeft over het dagelijksch leven van stad en burgerij.
Zie: Navorscher VI, 39.
Brugmans

[Le Long, Isaäc]
LE LONG (Isaäc), geb. te Frankfurt am Main 19 April 1683, overl. te Hanau (?) na
1762, historieschrijver en bibliograaf. Hij was een zoon van P h i l i p p l e L o n g ,
‘Burger und Handelssman’ te Frankfurt, en diens vrouw M a r i a M a g d a l e n a (als
peet fungeerde bij de aangifte van zijn geboorte I s a ä c B e h a g e l , eveneens
‘Burger und Handelssman’ te Frankfurt) en sproot zoowel van vaders- als van
moederszijde uit protestantsche voorouders, die om geloofsredenen uit Frankrijk
waren gevlucht en zich in Engeland en Duitschland (Frankfurt, Frankenthal, Wesel,
Hanau etc.) hadden gevestigd. Uit het feit, dat hij in 1732 zijn bibliografisch werk
Boekzaal der Nederduytsche Bijbels opdraagt aan zijn ‘neef’ Ds. Hermannus van
de Wall (zie dl. V, kol. 1091, predikant te Amsterdam, geb. te Hanau in 1673 als
zoon van Hendrik van de Wall, burgemeester van Hanau, en Susanna Balde), volgt
dat zijn familie in Duitschland in aanzien stond en aan Hollandsche geslachten was
geparenteerd. ‘Verscheydepe mijner Bloedtvrienden’ - zegt hij - ‘(hebben) de kerk
en den Staat persoonlijke Diensten bewezen. Ik selve hebbe van der Jeught af aan,
mijne meeste Jaaren in Vreemdelingschap versleeten; en deese saaken zijn mij
altoos soo gewichtig geweest, dat ik nooyt naar een vaste Besittinge op der Aarden
gewenscht hebbe, en ook noch niet wensche’ (dd. 19 April 1750 N.S. te Hanau
geschreven voorrede van zijn Kort historisch verhaal van den eersten oorsprong
der Ned. Ger. Kerken onder 't Kruys). Met de woorden ‘in Vreemdelingschap’ zal
hij ons land bedoelen, waarop wel zijn grondige kennis van onze taal wijst. In 1714
verscheen te Amsterdam zijn bekend en herhaaldelijk herdrukt werk over De(n)
Koophandel van Amsterdam, zijnde een omwerking van een gelijknamig (in 1694
verschenen en in 1704 herdrukt) boek van Jacques le Moine de l'Espine (dl. VI, kol.
489; vgl. A.B. v a n d e r V i e s , in Het Boek, 1923, 239); in de voorrede van dit
werk deelt hij mede, dat hij kort te voren had uitgegeven ‘een Tafel om Bankgeldt
tot Casgeldt te reduceeren’, terwijl ‘de weergaâ hiervan, namentlijk om Casgeldt tot
Bankgeldt te reduceeren.... binnen weynig daagen (staat) uyt te komen’. In 1718
diende le Long bij de Staten van Holland een verzoekschrift in om octrooi voor 15
jaar voor het drukken, doen drukken, uitgeven en verkoopen van de door hem
vervaardigde en vertaalde werken, op welk verzoek gunstig werd beschikt; in dit
request wijst hij er op, dat hij o.a. heeft geschreven Traité Général du Commerce
et du Négoce principalement de la ville d' Amsterdam sur toutes les parties du monde
etc. en de duitsche vertaling daarvan, getiteld Neueröffnetes Kauffund
Handels-comploir, oder algemeine Verhandelung aller Kauff- und
Handels-geschäfften etc., verder andere geschriften en tractaten den koop en
wisselhandel betreffende, alsmede ‘verscheyde mathematische of wiskonstige,
historisch en andre woordenboeken, spraakkonsten, oeffeningen en werken van
gemengde stoffen’. Den 22sten Jan. 1717 vindt men hem woonachtig te Nederhorst
den Berg (‘aan den Berg Nederhorst’); op genoemden datum ondertrouwde hij te
Amsterdam - geassisteerd door zijn neef Isaäc van de Wall, aangezien zijn beide
ouders
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waren overleden - met E l i s a b e t h G s e l l , oud 18 jaar, van St. Gallen afkomstig,
doch wonende te Amsterdam in de Kerkstraat. Zij was een dochter van den
Zwitserschen schilder G e o r g e G s e l l (1673-1740), die in 1704 poorter te
Amsterdam was geworden, doch in Oct. 1717 in het geleide van Czaar Peter naar
Rusland vertrok en zich te St. Petersburg vestigde; aldaar huwde Catharina, een
zuster van Elisabeth Gsell, in 1733 met den bekenden mathematicus Leonhard
Euler. Le Long vestigde zich na zijn huwelijk te Amsterdam en liet aldaar een zestal
kinderen doopen, nl. P h i l i p (Nieuwe Kerk 13 Maart 1718), M a r i a (Westerkerk
10 Sept. 1719), C a t h a r i n a (ald. 17 Jan. 1721), A n n a (ald. 31 Maart 1724),
J a c o b a (Nieuwe Zijds Kapel 25 Juni 1727) en P h i l i p G e o r g e (ald. 5 April
1730). Als getuigen bij deze doopen traden op: George Gsell zelf (1721, 1727 en
1730, zoodat het blijkt dat deze de relaties met Amsterdam niet had verbroken),
verder Dorothea Maria Merian (dichteres en schilderes, dochter van de meer bekende
Maria Sibylla Merian, zie art., en derde vrouw van George Gsell), J o h a n n a M a r i a
L e l o n g , M a r i a M a r g r i e t a L e l o n g wed. B a u e r , C a t h a r i n a B e h a g e l
wed. J o h . N i c . L e l o n g , A n n a M a r g r e t a v a n L o e n (de eerste vrouw van
George Gsell heette van Loen) etc. Als woonplaatsen van Isaäc le Long worden
vermeld dd. 15 Febr. 1719, 17 Nov. 1724 en 2 Aug. 1727 Leidschegracht bij de
Baangracht (in de begraafacten Nieuwe Zijds Kapel van zijn kinderen Philip, Anna
en Jacoba), dd. 2 Juli 1732 Prinsengracht achter de Schouwburg (idem van zijn
zoon Philip George), dd. 26 Juli 1743 Kerkstraat (in de ondertrouwacte van zijn
dochter Catharina). In 1739 kwam hij herhaaldelijk met den gereformeerden
kerkeraad in conflict wegens het bijwonen van Hernhuttersche vergaderingen en
het uitgeven van waardeerende geschriten over deze secte. Zelfs hielden de
Hernhutters bijeenkomsten te zijnen huize, doch ten slotte wendde hij zich door den
drang van den kerkeraad van hen af. In 1744 schijnt hij Amsterdam verlaten te
hebben, naar men zegt in verband met moeilijkheden, die hij had ondervonden naar
aanleiding van zijn bekend in 1729 verschenen werk over de Reformatie te
Amsterdam; althans in eerstgenoemd jaar werd zijn rijke bibliotheek, die hij
gedurende meer dan 50 jaar had verzameld en die vooral zeldzame nederlandsche
godgeleerde werken bevatte, bij Salomon Schouten in de Kalverstraat te Amsterdam
voor spotprijzen verkocht. Ook was zeer merkwaardig zijn atlas van Amsterdam,
bestaande uit 36 deelen. De verkoopcatalogus d.d. 17 Aug. 1744, die den naam
van le Long evenwel niet bevat, heeft thans nog bibliografische waarde. Overigens
zij hier nog vermeld, dat le Long naar den smaak dier dagen zijn boeken opnieuw
in kalfsleder had doen binden, waardoor menige kostbare band verloren is gegaan.
In 1750 vindt men hem te Hanau woonachtig, in 1760 (blijkens de Voorrede zijner
Naleesingen en verbeeteringen) wederom in zijn geboorteplaats Frankfurt am Main.
In laatstgenoemde stad werd zijn overlijdensacte evenwel niet gevonden.
Le Long is vooral bekend geworden als historieschrijver en bibliograaf; voor zijn
tijd had hij ongetwijfeld dan ook als zoodanig groote verdiensten. Over zijn stijl werd
evenwel later niet gunstig geoordeeld: men stelde hem beneden Wagenaar (zie t e
W i n k e l , Ontwikkelingsgang der Ned. Letterkunde, 1e dr., III, 566). Daarnaast
vertaalde en bewerkte hij een zeer groot

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 8

1025
aantal geschriften op allerlei (meest theologisch) gebied.
Van zijn oorspronkelijke en vertaalde werken noemen wij in chronologische
volgorde: De(n) Koophandel van Amsterdam. Naar alle gewesten des Weerelds
etc. Eerst ontworpen door wijlen l e M o i n e d e l ' E s p i n e . Nu doorgaans in
andere ordre gebracht en seer veel vermeerdert door J. l e L o n g (Amst. 1714;
2de druk Amst. 1715; 3de druk Amst. 1719; 4de druk 2de dl. Amst. 1717 met
vermelding van den naam I s a ä c l e L o n g ; 6de druk Amst. 1744, 2 dln.; 7de
druk Rotterd. 1753, 2 dln.; 8e druk Amst. 1763, 2 dln.; 9de druk Rotterd. 1780, 3
dln.; 10de druk Amst. 1801-1802, 4 dln.); Verhandelinge van de Gelegenheid des
Aardschen Paradijs, zeer geleerdelijk beschreven door P i e t e r D a n i e l H u e t ...
naar de zevende druk in het Nederduitsch vertaald (Amst. 1715); Register der
Boeken, uitgetrokken in de Boekzaalen of twee maandelijke uittreksels, voorhenen
gesticht in de jaaren 1692-1701 van de Heeren P. Rabus, W. Sewel en J. van
Gaveren: en nu in orde gebracht etc. (Amst. 1716); Konst om geldt te winnen.
Alsmeede, J.B. S c h u p p i u s , Konst om rijk te werden.... Het eerste beschreven,
en 't laaste uyt het Hoogd. vert. door I. l e L o n g (Amst. 1717); Spiegel Historiael
of Rym-spiegel, zijnde de Nederl. Rijm-Chronijk van L o d e w i j k v a n V e l t h e m ,
etc. Uytgeg. door I s . l e L o n g (Amst. 1717; herdr. Amst. 1727, 2 dln.); J o h . C h r .
L e h m a n n , Nieuwe volmaakte Bloem-thuyn in de winter enz. Uyt het Hoogd.
vert..... door I. l e L o n g . Alsm. ontdekking van de.... konst der.... vermeerdering
van alle boomen en heestergewassen door G.A. A g r i c o l a (Amst. 1718); F r e d .
A d o l f L a m p e , De gestalle der Bruyd Christi voor haaren uitgang uit Babel etc.
Uyt het Hoogduitsch vert. (Amst. 1719); G e o r g e A n d r e c o s A g r i c o l a , Nieuwe
en ongehoorde doch in de natuur welgegronde queekkonst van boomen etc. Uit het
Duitsch vert. (Amst. 1729); F.A. L a m p e , Het heylige bruydtcieraat der
bruylofts-gasten des lams etc. Uyt het Hoogduitsch (Amst. 1720, 5de druk Amst.
1739); F.A. L a m p e , De verborgenheit van het Genade-Verbont etc. Uyt het
Hoogduitsch (Amst. 1721, 4 dln.); Verantwoordinge of brief van den Cadrinaal
Alberoni etc. Uyt het Italiaansch en Fransch vertaalt (Amst. 1721); Het leven van
den heldhaften Carel den XII, koning der Sweden etc. (Amst. 1721); F.A. L a m p e ,
Melk der Waarheit volgens aanteydinge van den Heidelbergschen Cathechismus
etc. Uyt het Hoogd. (Amst. 1721, 2e druk Amst. 1725); F.A. L a m p e , Balsem uyt
Gilead tegen aansteekende ziekten etc. Uyt het Hoogd. vert. (Amst. 1722); M i c h .
W i d e m a n , De bijbelsche Keeten der boeken des Ouden ende Nieuwen
Testaments enz. Uyt het Hoogd. (Amst. 1722, 3 dln.); Verhandelinge, daarin ontdekt
worden: I De rampzalige gevolgen, die de Engelschen en Hollanders van de
oprichtinge der Compagnie van Ostende te vreesen hebben etc. Uit het Engelsch
in het Fransch vertaalt door J o a n B i o n en in het Nederduitsch overgezet (Amst.
1726); R e n o u l t R e n a u l t , De avonturen van de Roomsche Lieve Vrouw en van
St. Franciscus van Assisien etc. Uyt de Fransche.... taale overgebracht (Amst. 1726);
J. L u n d i u s , Heiligdommen, godsdiensten en gewoonten der oude Jooden,
voorgesteldt in een verhandeling van het Levitische priesterdom. Uyt het Hoogd.
(Amst. 1726); M a t t h a e u s B r o u ë r i u s v a n N i d e k , Kabinet van
Nederlandsche en Kleefsche Oudheden (1e dl. Amst. 1727; 2e dl.) met I s a ä c l e
Long
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Amst. 1731; 3e dl. alléén bewerkt door I s a ä c l e L o n g Amst. 1732; evenzoo 4e,
5e en 6e dl. Amst. 1732-1733); Vervolg van de Wissel-stijl tot Amsterdam etc. alles
bij een verzaamelt en uyt verscheyde Taalen getrouwelijk overgeset door I s a ä c
l e L o n g (Amst. 1729, zijnde de voortzetting van een herhaaldelijk herdrukt werk
van J. P h o o n s e n , Wissel-stijl tot Amsterdam); Historische Beschrijving van de
Reformatie der Stadt Amsterdam etc. (Amst. 1729; zie een insinuatie dd. 7 Dec.
1728 in verband met de verschijning van dit werk bij K l e e r k o p e r - v a n
S t o c k u m , 166); S a m . E r i c h , De uytgang der Hamelsche kinderen etc. Uyt het
Hoogd. (Amst. 1729); J o h a n n J a c o b S c h e u c h z e r , Jobs heylige
Natuurkennis, vergeleeken met de Hedendaagsche Natuurkunde etc. Uyt 't Hoogd.
vertaalt (Amst. 1730); Omstandig Dag-register en eygentlijke beschrijvinge van al
het geen er in 't Koningt. Poolsche en Keurvorstel. Saxische campement bij
Radewitz.... is voorgevallen etc. Uyt 't Hoogd. vertaalt (Amst. 1730); Oordeel des
Allerhoogsten over Daniel VII (Amst. 1731); M r . P i e t e r B o r t , Alle de wercken,
3de druk van fouten gesuyvert en vermeerdert door I s . l e L o n g (Leiden 1731);
Boekzaal der Nederduytsche Bijbels (Amst. 1732, 2de druk Hoorn 1764; vervolg:
J.I. D o e d e s , Lijst van Bijbets etc. niet door le Long vermeld in Bibl. adv. 1878);
Kort en net verhaal van de tegenw. toestand en harde verdrukking der Christenen
in 't Aarts-bisdom van Salzburg (Amst. 1732); Gedenkwaardig en uytvoerig historisch
verhaal van de verdrevene ballingen uyt het Aarts-Bisdom van Salzburg. Uyt het
Hoogd. vertaalt (Amst. 1732-1733, 3 dln.); Bedenkingen, omtrent De Hooge
Geallieerde Partijen van de Poolsche Kroon etc. Opgestelt door O.V.B. en.... uyt
het Hoogd. verlaalt (Amst. 1733); Korte Historie der Evangelische ballingen, dewelke
de Goddelijke Voorsienigheit na veele doorgestaane verdrukkingen, uyt het
Aarts-Bisdom van Saltzburg geleyt heeft etc. Uyt het Hoogd. (Amst. 1733); J o h .
C h r i s t . G o d h . B u d a u s , Het leven en daaden van Frederik Augustus den
Grooten, koning van Poolen en keurvorst van Saxen. Uyt het Hoogd. vert. (Amst.
1733); Kort verhaal van den handel en wandel.... van Jacobus van Hoorn, Oudtsten
Gilde-Broeder van 't Wijnkoopers Gildt.... tot Amsterdam.... Door hem zelven
beschreven; en in ordre gebracht door I s a ä c l e L o n g (Amst. 1735); W i l h .
E r n s t E w a l d , Veerlien betrachlingen, over de voorbooden der eeuwigheid etc.
Uyt het Hoogd. (Amst. 1735); J o h . M e l c h i o r , Het fondament des christelijken
geloofs etc. Opgesteld in 't Hoogd. etc. Vert. door I s . l e L o n g (2de druk Amst.
1735); J o h . M e l c h i o r , Kinder-Bijbel of Kort begrip van de noodigste en nuttigste
geschiedenissen.... uit alle Boeken der Heilige Schrifture, uit het Duitsch vertaald
door A b r a h a m v a n P o o t , 3de druk vermeerdert met een geleerde
verhandeling.... vertaald door I s a ä c l e L o n g (Amst. 1735); Godts wonderen
met zijne kerke, vertoont in een gedenkwaardig verhaal van meest Boheemsche
en Moravische broeders, die.... een Evangelische Broeder-Gemeente gesticht
hebben etc. (Amst. 1735, 2de druk Amst. 1738); A b r a h a m v a n S t . C l a r a [d.i.
U l r i c h W e g e r l e ], Iets voor allen, zijnde een verhandeling en verbeelding van
allerhande standen, studien, konsten, wetenschappen etc. in het Nederduitsch
overgebracht (Amst. 1736-1745, 4 dln., op de beide laatste deelen komt de naam
l e L o n g niet voor); Honderd jarige Jubel gedachtenisse der Akademie van Utrecht.
Bestaande in een beknopt verhaal van derzelver oorsprong etc., alsmede in een
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redevoering.... den 14en Mrt. 1636.... gedaan door wijlen.... Prof. G i s b e r t u s
V o e t i u s .... voorts in een naamlijst van alle professoren etc. Thans
grootelijksvermeerderd door I s a ä c l e L o n g (Amst. 1736); Het Leven en bedrijf
van Stanislaus Leszinsky (Amst. 1738, 2 dln.); Verklaaringe der Herrnhutsche
Broeders etc. In 't Hoogduytsch bij haar selve opgestelt en in 't Nederduytsch
overgeset (Amst. 1738); Gods wonderen met zijn volk (Amst. 1738, vervolg ald.
1738); J o h a n n e s d'O u t r e i n , Het gouden kleinoot van de leere der waarheid
die naar de Godzaligheid is etc. In den 2en druk daarbij gevoegd de uit het Hoogd.
door J. l e L o n g vert. aanmerkingen etc. van F r e d . A. L a m p e (octrooi verleend
aan Jan Boom 1738, vernieuwd 1752, zie K l e e r k o p e r - v a n S t o c k u m , 87;
8e druk Amst. 1762); De Confirmatie Vraage voor de genen, die haar in de gemeente
te Hernhuth ten Heilig Avondmaal begeven etc. (Amst. 1749); J o h a n L o d e w i j k
U h l , Frankforter Wissel- Responsa of Gewijsdens etc. Uit het Hoogd. (Amst. 1750,
2 dln.); J o h . J u l . S u r l a n d , Grondt-stellingen van 't Europaeische zeerecht; uyt
het Hoogd. (Amst. 1751); Kort historisch verhaal van den eersten oorsprong der
Nederlandsche Gereformeerde Kerken onder 't Kruys, beneffens alle derselver Leeren Dienstboeken etc. (Amst. 1751); W. v a n H e y s t , Het boek der Tijden in 't kort,
of Chronijk van de geheele Wereld zedert de schepping tot de jaare 1560 etc.
uytgegeven door I s a ä c l e L o n g (Amst. 1753); Wisselstijl tot Amsterdam etc.
bijeen verzamelt door J. P h o o n s e n . En daarna vervolgt en tot op desen tijd
verbetert door I s a ä c l e L o n g (Rotterdam 1755, 2 dln.); Vervolg van de wissel-stijl
tot Amsterdam etc. Van nieuws vermeerdert, geschift en verbeteit door I s a ä c l e
L o n g (Rotterdam 1755); Naleesingen en verbeeteringen in eenige van mijne
uytgegevene werken: Kort Hist. verhaal van den eersten oorsprong der Ned. Geref.
kerken onder 't kruis, als meede tot De boekzaat der Nederduytsche Bijbels, De
Reformatie van Amsterdam etc. (Amst. 1760); Seer gewichtige geguygen (sic) der
waarheit, of nieuwe bewijssen van oude waarheeden tegen 't Pausdoem, uyt het
Pausdoem selve etc. (Alkmaar 1762).
Verder vermeldt het Biografisch Woordenboek van v.d. Aa i.v. nog Toetssteen
voor den Koophandel, vertaald door I. le Long, en bevindt zich in de Koninklijke
Bibliotheek te 's Gravenhage een door hem vertaalde Nieuwe Wisselordonnantie
voor geheel Rusland.
Men moet Isaäc le Long (die op de titelbladen van bovengenoemde werken
afwisselend wordt aangeduid met J., Is. of Isaäc le Long) onderscheiden van den
franschen katholieken bibliograaf J a c q u e s l e L o n g (1665-1721), die eveneens
een bibliografie van bijbeluitgaven leverde, vgl. Navorscher 1854, 166. Een van
diens geschriften werd in het Nederlandsch bewerkt door G e r a r d O u t r e i n onder
den titel Geschiedkundig verslag der voornaamste uitgaven van de Biblia Polyglotta
(Franeker 1822).
Van de beide dochters van le Long, welke volwassen werden, ondertrouwde
C a t h a r i n a den 26sten Juli 1743 te Amsterdam met J o h a n n e s T h e o d o r u s
A n g e l k o r t e , oud 33 jaar, van Iserlohn afkomstig en wonende in het daarbij
gelegen dorp Hemer. M a r i a l e L o n g huwde later met Joh. Christoph Busing
(zie dl. VII, 252), in 1756 predikant te Hanau en 1764 hoogleeraar te Bremen.
Waarschijnlijk behoort D a v i d l e L o n g , die dd. 14 Juni 1667 vermeldt wordt bij
H e s s e l s , Register of Attestations (‘David le Long young man, silk dyer, at
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present merchant at London a native of Francfort who is going to England’) tot
hetzelfde geslacht.
Het portret van Isaäc le Long, gegraveerd door J. Houbraken naar een schilderij
van George Gsell, vindt men vóór in den eersten en tweeden druk van zijn Boekzaal
der Nederlandsche Bijbels (1732 en 1764), alwaar ook zijn geboortedatum en zijn
zinspreuk vermeld wordt (‘Tempore et Labore’). Onjuist is de mededeeling bij
T h i e m e -B e c k e r , dat het schilderstuk van George Gsell van vóór 1717 zou
dateeren.
Zie: de oudere literatuur bij van der Aa, Biogr. Woordenboek XI, 590-592;
Geburtsbuch 15, 114a, in het Stads-archief te Frankfurt am Main (waar als
geboorte-datum wordt opgegeven 12 April, doch dit is blijkbaar O.S. en tevens dag
van aangifte of doop); Navorscher IV, 62, 339, V, 135, VI, 240; 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 der N. en Z. Ned. Letterkunde i.v.,;
K l e e r k o p e r - v a n S t o c k u m , De Boekhandel te Amsterdam, 166, 924, 1445;
K n u t t e l , Pamfl. no. 16540, 16685, 16882, 16998, 19079; Catalogus Bibl. Ned.
Letterkunde II, 88, 205, 344, 374, 400 551, 552, 611, 697, 903: T h i e m e - B e c k e r ,
Künstlerlexikon XV, 158 i.v. George Gsell; Amsterdamsch Jaarboekje (1889), 27v.;
R. D i j k s t r a , 1578-1928 Boek van rijke herinneringen aan de reformatie der kerk
te Amsterdam (1928), 2, 85; Tijdschrift Het Boek, 1919, 143; Doop-, Trouw- en
Begraafboeken in het Gem. Archief te Amsterdam.
Wijnman

[Lemnius, Livinus of Lieven]
LEMNIUS (Livinus of Lieven), L e m s e , geneeskundige, geb. te Zierikzee 20 Mei
1505, overl. aldaar 1 Juli 1568. Hij behoorde tot een bekend zeeuwsch geslacht,
dat een familiewapen voerde, en werd Lieven genaamd naar den beschermheilige
zijner geboortestad. Eerst studeerde hij te Gent en daarna aan de universiteit te
Leuven onder den beroemden ontleedkundige Andreas Vesalius. Hij rekende onder
zijn meesters: Rembertus Dodoneus, Jason Pratensis van Zierikzee, en Conrad
Gesner. Lemnius voerde den titel van doctor in de medicijnen, ofschoon hij niet
voorkomt onder de doctores, vermeld door V a l . A n d r e a s in Fasti acad. Lov. Hij
verbleef na zijn studie te, Leuven nog eenigen tijd in het buitenland, vóór hij zich,
1527, in Zierikzee vestigde. Op raad van Petrus de Kort, of Curtius, plebaan van
Sint Pieter in Leuven, later bisschop van Brugge, studeerde Lemnius in Leuven
tevens de theologie of de sacrae litterae, aldus vermeldt M i r a e u s . Na zijn vestiging
in zijn geboortestad huwde hij aldaar en kocht een aanzienlijk huis in de thans
genoemde Manhuisstraat. Gedurende 40 jaren was hij de vertrouwde en geliefde
geneesheer der stad. Zeer verdienstelijk maakte hij zich tijdens de besmettelijke
ziekten 1529, 1532, 1537. Hij beurde zijn zieken meer op door zijn spraakzaamheid,
vriendelijkheid en onschuldige scherts, dan door de medicijnen. Niettegenstaande
zijn drukke praktijk vond hij nog tijd om vele werken in uitmuntend Latijn te schrijven.
Het verlies zijner vrouw schokte hem zeer; hij wenschte nog priester te worden,
ontving de hoogere wijdingen en verkreeg een kanunnikdij in de St. Lievenskerk,
waar 1378 een college van kanunniken was opgericht. In deze kerk werd Lemnius,
drie dagen na zijn dood, ter ruste gelegd ouder een blauwe zerk met het opschrift:
Livinus Lemnius hic situs est. Obiit Cal. Jul. anno Dom. MDLXVIII. Na het afbranden
der kerk kwam de steen in gebruik als drempel van den regenbak op het kerkplein.
Een bord met latijnsche verzen van A. H o f f e r u s en
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C. B o y ter eere van Lemnius, opgehangen in de protestantsch geworden kerk,
verdween na 1795. Den tekst deelt Zelandia Illust. I, 403 mee.
De spreuk van den dokter was: omnia sero. Paschier Oens, Oenius, van
Heycruyce, rector der scholen van Zierikzee, maakte een latijnsch vers bij zijn dood.
Het is afgedrukt in P a q u o t , Mém. litt., I, 363. Van denzelfden vindt men verzen
in een drietal werkjes van Lemnius. Na zijn dood werd nog een enkel werk uitgegeven
en verschenen talrijke herdrukken, vermeld door P a q u o t . Hier worden slechts de
voornaamste aangehaald.
Het eerste verscheen: De astrologia liber unus in quo obiter indicatur quid illa veri,
quid ficti falsique habeat et quatenus Arti sit habenda fides: in quo denique multae
rerum Physicarum abditae amoenissimaeque causae explicantur; tum proverbii
origo: Quarta luna nati. Te gelijk werd er bijgevoegd: De termino vitae liber en De
honesto animi et corporis oblectamento (Antv., Mart. Nutius 1554). De opdracht, 7
Mrt. 1553, is gericht aan zijn landgenoot, Cornelius van Weldam, raadsheer van
keizer Karel V. Nieuwe uitgaven verschenen te Jena 1587, te Frankfort 1608, 1626,
Leiden 1638 enz.
Lemnius deed 1559 te Antwerpen bij Guielm. Simon verschijnen: De occultis
naturae miraculis libri II. Hij droeg dit werk op aan den Norbertijner abt van
Middelburg, Mattheus van Heeswijk, het bezorgde hem veel naam en ook kritiek.
Vóórdat het een tweede maal vermeerderd in druk verscheen, gaf hij uit: De habitu
et constitutione corporis quam Graeci Κϱασιν triviales complexionem vocant libri
duo. Omnibus quibus secunda valetudo curae est apprime necessarii (Antw., G.
Simon 1561). Het is opgedragen aan de burgemeesters van Zierikzee Corn. Ocker
en Pieter Claesz. M i r a e u s prijst het zeer. Nieuwe uitgaven verschenen volgens
P a q u o t : Frankfort 1596, 1604, 1619, Erfurt 1581, in het Itallaansch Venezia 1567.
Volgens P a q u o t werd 1564 bij Plantijn gedrukt: De miraculis occultis libri IV.
De Annates Plant. zeggen, dat dit onjuist is. Niet bij Plantijn maar bij G. Simon
verscheen het werkje in dat jaar: Plantijn drukte het 1567 voor G. Simon. Lemnius
wilde zijn werk gedrukt zien door Plantijn, maar G. Simon bezat voor dien druk sinds
27 Mei 1563 het privilegium voor den tijd van tien jaar. Op verzoek van Lemnius
sloot Simon een overeenkomst voor de nieuwe en vermeerderde uitgaven met
Plantijn. 1573, 30 Nov. verkreeg Plantijn een nieuw privilegie voor de uitgave, die
in 1574 voor de vierde maal verscheen.
Opnieuw kwam 1581 bij Plantijn uit De miraculis occultis Naturae libri IV. item de
vita animi et corporis incolumitate recte instituenda liber unus. Illi quidem jam
postremum emendati, et aliquot capitibus aucti: hic vero numquam editus. Intusschen
was het boekje de Miraculis verschenen te Gent bij Gisl. Manilius, 1571, te Keulen
1573, te Heidelberg zonder datum, en was het vertaald in het Duitsch door J.
H o r s t i u s , en in het Fransch: Les Occultes Merveilles et secretz de nature, avec
plusieurs enseignemens des choses diverses tant par raison probable que par
conjecture artificielle par Levin Lemne médecin Zirizëen. trad. de latin en Francais
par I.G.P. (Jacques Gohorry Parisien) (Paris 1567). Een nieuwe uitgave, Paris 1574,
was getiteld: Les occultes merveilles et secrets de nature exposés en deux livres
trad. en latin par I.G.P. Dit was dus een vertaling der eerste editie. Een andere
fransche vertaling door A n t . d u P i n e t verscheen 1566 te Lyon. Naar
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de editie van Plantijn 1581 werden herdrukken uitgegeven: Keulen, 1581; Frankfort,
1591 en 1593, 1598 1604, 1611, 1655 en Leiden 1666.
De provinciale bibliotheek te Middelburg bezit van dit werk negen verschillende
uitgaven.
Dit werk van Lemnius is geplaatst op de spaansche lijst der verboden boeken
van Q u i r o g a 1583/84, met een ‘donec corrigatur’. Deze lijst was verplichtend
voor Spanje en de Nederlanden; zie R e u s c h , Der index der verb. Bücher (Bonn
1883) I, 497. Zoo kwamen al zijn werken op den spaanschen index. Alleen het werk
over de Astrologia werd on bepaald toegelaten. Een heele bladzijde in folio is gewijd
aan de verbeteringen en uitlatingen aan te brengen in de andere werken van
Lemnius, in: A n t . a S o t o m a j o r , Index librorum prohibitorum et expugnandorum
novissimus pro catholicis Hispaniarum regnis Phil. IV (Madr. 1667), 756. Daarna
kwam alleen het werkje De miraculis occultis naturae op den roomschen index
(Index Tritinus, appendix). Men vindt het nog met ‘donec expurgetur’ op den Index
van Paus Alex. VII (Romae 1667) 80, 176, van Paus Benedictus XIV (Rom. 1758)
136, van Paus Pius IX (Rom. 1879) 179. Sinds het verschijnen van den herzienen
Index van Paus Leo XIII (Rom. 1900) is het met vele andere werken weggelaten.
De bibliotheek der abdij te Bornhem bezit een exemplaar van De miraculis occultis
(Antw. 1574), waar alles geschrapt is en de aangegeven hoofdstukken uitgescheurd
zijn, zooals de Index Hispanicus voorschrijft. Evenveel opgang als De miraculis had
zijn boekje over de planten en boomen, die voorkomen in den bijbel. Het werd
herhaaldelijk gedrukt.
Similitudinum ac Parabolarum, quae in Bibliis ex herbis atque arboribus
desumuntur dilucida explicatio: in qua narratione singula loca Explanantur, quibus
Prophetae, observata stirpium natura, conciones suos illustrant divina oracula
fulciunt. Levino Lemnio Sacrarum litterarum studioso auctore (Antv., G. Simon 1569).
P a q u o t zegt, dat aan Lemnius de kennis der oostersche talen ontbrak en hij niet
genoeg op de hoogte was met de voortbrengselen en toestanden in het Oosten,
om een degelijke beschrijving te geven. Daar zijn boekje het eerste was, dat de
planten, welke in den bijbel vermeld worden, bespreekt, werd het veel gelezen en
gedrukt en ook in andere werken opgenomen. Het verscheen Erfort 1581, Lugd.
1588, 1595, Frankfort 1591, 1596, en met andere werken 1608 en 1626. Het is ook
gedrukt met de Philosophie sacrée van Fr. V a l e s i u s (Lugd. 1595, 1622, 1652,
Antw. 1652.) Het werd vertaald in het Fransch, Paris 1577, en in het Engelsch door
Thomas Newton, Oxford 1587. Het werkje is opgedragen aan den abt van Sint
Bernard aan de Schelde, Thomas van Thielt, nonis maij 1566. Persoonlijk kende
Lemnius den abt niet, maar door beider vriend, Jacob Suys heer van Grysoirt was
hij hem niet vreemd. De abt verliet zijn abdij en het katholiek geloof om een vrouw
te huwen, Aug. 1567 (dl. II, kol. 1433). Desniettegenstaande werd de opdracht
opgenomen in de uitgave van 1569 (exempl. in de Prov. bibl. te Middelburg, waar
geen uitgave van 1566 aanwezig is, welke waarschijnlijk niet bestaat).
I. l e L o n g , Bibliotheca sacra (Par. 1723) 825 maakt ten onrechte van dit eene
werkje twee verschillende met afzonderlijke titels en onjuiste data: Explícatio
parabolarum desumptarum ex herbis quae in sacris litteris extant (Antv. 1565); De
plantis et arboribus quae in sacris Bibliis occurrunt (Antv. 1568). In het groote
herhaaldelijk herdrukte werk van den geleerden Jezuïet P. J a c . T i r i n u s (overl.
te Antw. 1636), In universam
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S. Scripturam commentarius, nog verschenen (Taurini 1882) in vijf deelen, vindt
men: L e v i n i L e m n i i libri duo, alter de similitudinibus ac parabolis quae in bibliis
ex herbis atque arboribus desumuntur, alter de astrologia.
Een nauwkeurige lijst van de werken van Lemnius bestaat nog niet: P a q u o t en
N a g t g l a s Zeeuwsch Jaarboekje geven de uit voerigste. Volgens P a q u o t
verscheen na den dood van Lemnius nog van hem: De Zelandis suis commentariolus
(Leiden, Plantijn 1611). Ook gedrukt in Batavia illustrata van P. S c r i v e r i u s (Haarl.
1609 en 1650). Opnieuw verschenen De termino vitae liber met voorrede van M.Z.
B o x h o r n i u s (Leiden 1638), tegelijk met De honesto animi et corporis
oblectamento et quae exercitatio homini libero potissimum conveniat. Obiter de
frugalitate et victus temperantia ac rerum rusticarum amaenitate. Zijn Descriptio
algae en Compendium de piscium trivialium nomenclaturis bleven onuitgegeven.
De bekende bibliografische werken vermelden alle Lev. Lemnius zooals: V a l .
A n d r e a s , F o p p e n s , S w e e r t i u s , d e l a R u e , H u r t e r enz.
In de verzameling Zelandia illustrata te Middelburg is een portret van L. met het
vers van Hofferus, dat in de kerk bij zijn graf was opgehangen (Zel. illustr. II, 430).
Een ander portret op 60-jarigen leeftijd, een grove houtgravure, bevindt zich in zijn
werk: Similitudinum ac Parabolarum... explicatio...
Zie: A u b . M i r a e u s , Bibliotheca ecclesiastica (Antv. 1649) II, 141; P a q u o t ,
Mémoires litt. I, 361-367; Nouv. biogr. gén. (Par. 1862) XXX, 613; N a g t g l a s ,
Levinus Lemnius en Zierikzee in de eerste helft der zestiende eeuw in Zeeuwsch
jaarboekje en Middelburgsche naamwijzer 1869; 28 en v.; d e z ., Levensberichten
van Zeeuwen (Middelb. 1893) II, 65-69; B r u n e t , Manuel du libraire (Paris 1862),
972, Supplément (1878) I, 829; R u e l e n s e n A. d e B a c k e r , Annales
Plantiniennes (Brux. 1865), 37, 73, 153, 227.
Fruytier

[L'Empereur, Constantijn]
L'EMPEREUR (Constantijn), v a n d e of a b O p p i j c k of O p w i j ( c ) k , geb. te
Bremen in Juli 1591, overl. te Leiden 1 Juli 1648. Zijn vader droeg den naam
C a e s a r ; zelf noemde hij zich ook I m p e r a t o r . Zijn vader was om het geloof uit
Brabant naar Bremen gevlucht. Hij studeerde te Leiden en te Franeker in de
godgeleerdheid. In het bijzonder beoefende hij de oostersche talen. Hij promoveerde
23 Maart 1617 op: Dissertatio de originis peccato (Fran. 1618). Op 7 Oct. 1619 is
hij aangesteld tot hoogleeraar in de godgeleerdheid en het Hebreeuwsch; in 1627
te Leiden alleen voor de oostersche talen. Hij aanvaardde dit ambt met zijn Oratio
inauguralis quam de linguae Hebreae dignitate ac utilitate habuit (Lugd. Bat. 1627).
Vossius prees zijn onderwijs zeer. Na den dood van J. P o l y a n d e r v a n
K e r k h o v e n (4 Febr. 1646) werd l'Empereur zijn opvolger als hoogleeraar in de
godgeleerdheid. Trigland (dl. VI, kol. 1282-1284) hield een lijkrede op l'Empereur:
Oratio funebris in obitum D. Const. l'Empereur, herdr. in B a r k e y , Bibl. Brem. nova.
Rector was hij te Leiden van 8 Febr. 1638 tot 7 Febr. 1639. In 1633 is hem te
Harderwijk opgedragen tegen de Joden te schrijven. Hij was buitengewoon bekwaam
in de talmudische en rabbijnsche literatuur. In 1639 werd hij door graaf Johan Maurits
(dl. I, kol. 1222-1224) als gouverneur van Brazilië tot ‘raad’ aangesteld.
De titels van zijn talrijke verdere geschriften worden door v a n L a n g e r a a d
e n d e B i e opgegeven.
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Hij is in 1622 gehuwd met W e i n t g e n d e W i t t van Amsterdam.
Er bestaat een portret van hem ‘d'après Baudrigem par Suyderhoef’.
Zie: v a n L a n g e r a a d e n d e B i e , Biogr. Woordenb. van Protest. Godgel.
in Ned. II, 727-731; Bibliotheca theol. et philos. (Lugd. Bat., Burgersdijk en Niermans
1900), 773, no. 258; B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland I ('s Hert. 1852), 415-417;
C. S e p p , Bibliographische mededeelingen (Leid. 1883), 231, 235-237.
Knipscheer

[Lenarts, Lambert Emmanuel Joseph]
LENARTS (Lambert Emmanuel Joseph), heer van Ingenop, ged. te Maastricht in
de St. Catharina-kerk 8 Febr. 1742, overl. te Hasselt (België) 7 Juli 1799, zoon van
G i j s b e r t J a n H u b e r t L., licentiaat in de rechten, secretaris van Maastricht
1737, fourrier en gezworen raad dezer stad, en van A d r i a n a G e o r g i n a L u c i a
d e V a e s van Scherpenbergh, studeerde op de scholen zijner vaderstad en bezocht
vervolgens de universiteit te Leuven, waar hij tot licentiaat in de rechten promoveerde;
hij was fourrier der stad Maastricht, later werd hij juge au tribunal civil du département
de la Meuse inférieure en directeur de jury te Hasselt. Volgens testament zijns
vaders d.d. 14 Maart 1768 kwam hij in bezit van een vierde deel van den hof Ingenop
of Schaloen te Bunde gelegen, waarmede hij 23 Sept. 1768 werd beleend; hij trok
in 1770 door ruiling en in 1771 door aankoop de overige deelen tot zich. Hij is de
schrijver van Geschiedkundige aanmerkingen nopens het begin en den voortgank
der stad Maastricht, onder den titel: Opkomst en voortgang der stad Maastricht door
J o s . Habets uitgegeven in Publ. de la soc. d'arch. dans le duché de Limbourg
(1864), 163-179, 225-261, (1865), 3-98, (1866), 3-40. Ook schreef hij een Codex
Diplomaticus Mosae-trajectensis, door H a b e t s uitgegeven in genoemde Publ.
(1866), 41 en v. Ook nog Register van den hoff van Schaloen, die gemeenelijck
genoemt word Ingenhoop tot Bunde gelegen etc. Hij was te Maastricht in de St.
Catharinakerk 17 Mei 1772 gehuwd met M a r i a J o s e p h i n a A l d e g o n d i s
D a n i e l s , ged. te Luik 8 Dec. 1734, overl. te Bunde (dochter van Laurens Theodorus
D. licentiaat in de rechten, advocaat te Luik en raadsheer van den
kardinaalprins-bisschop aldaar, en van Aldegondis van der Weijden). Uit dit huwelijk
werden drie kinderen geboren en in de St. Catharina-kerk te Maastricht gedoopt:
J a n L a m b e r t (ged. 5 Mei 1773, overl. 21 Maart 1828, was burgemeester van
Geul en Bunde en lid der provinciale staten van Limburg, werd 26 April 1816
benoemd tot lid der ridderschap van Limburg en met den titel van jonkheer in den
nederlandschen adel ingelijfd; hij staat op de eerste lijst der edelen onder den naam
van J e a n L a m b e r t L e n a r t s d ' I n g e n o p vermeld; was te 's Gravenvoeren
25 Juli 1810 gehuwd met Maria Alexandrina Antonia de Schiervel, geb. 23 Dec.
1784, overl. te Bunde 28 April 1832, dochter van Pieter Leonard Joseph en van
Maria Clara de Fassin); M a r i a E l i s a b e t h C l a r a (ged. 3 Sept. 1776, ongehuwd
overl. 14 Maart 1833); M a t h i a s K a r e l (ged. 24 Aug. 1778, officier bij een korps
Jagers te paard in franschen dienst, stierf op den veldtocht naar Rusland 1812).
Zie: Publ. de la soc. d'arch. dans le duché de Limbourg (1864), 154-162; De Hof
Ingenop te Bunde in Publ. de la soc. hist. et arch. dans le duché de Limbourg (1884),
401-402; E d m o n d v a n W i n t e r s h o v e n , Genealogische aanteekeningen op
de Maastrichtsche familie Lenarts in Maasgouw (1905), 21, 37; W.J. d'A b l a i n g
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v a n G i e s s e n b u r g , De ridderschappen in het koninkrijk der Nederlanden, 177.
Verzijl

[Lengh, Gijsbert de]
LENGH (Gijsbert d e ), geb. te Dordrecht 28 Aug. 1678, overl. aldaar 7 Dec. 1755,
was de zoon van M a t t h i j s d e L e n g h en E l i s a b e t h B o o m .
In 1738 huwde hij met M a r g r i e t a S t a a l s m i t , overl. 1752 zonder kinderen.
Hij vermaakte aan zijn ongehuwde zuster E l i s a b e t h een deel van zijn aanzienlijk
vermogen en bestemde een ander deel tot stichting en onderhoud van een pieus
gesticht of hofje te Dordrecht, dat nog bekend is als Lenghenhof of Regentenhuisjes.
van Dalen

[Lens, Philippe Balthazar Marie Ghislain graaf de]
LENS (Philippe Balthazar Marie Ghislain graaf d e ), baron d e M e u l e b e k e , geb.
te Gent 6 Jan. 1765, overl. aldaar 20 Mrt. 1830, was de zoon van R o b e r t M a r i e
A l e x a n d r e G h i s l a i n graaf d e L e n s en M a r i e J o s e p h e R o b e r t i n e
G h i s l a i n e barones d e Z i n z e r l i n g . Hij behoorde tot de onafhankelijken,
zooals er in Vlaanderen onder den voornamen stand velen werden aangetroffen.
Zonder ultra-clericaal of ultra-liberaal te zijn, was hij geen vriend van het fransche
régime. Zoodra de bondgenooten België veroverd hadden, werd hij in 1814 maire
van Gent. Hij werd 1 Sept. 1815 door Willem I tot lid der Eerste Kamer benoemd
en 20 Aug. 1817 gecontinueerd, nu als burgemeester van Gent. Op 19 Sept. d.a.v.
werd hij curator van de hoogeschool te Gent. Hij was zeer met het nederlandsche
bestuur ingenomen en werd dan ook bereid bevonden, toen de Koning hem 3 Juni
1819 tot gouverneur van Oost-Vlaanderen benoemde, die betrekking te aanvaarden.
Hij ontving, daar het lidmaatschap der Eerste Kamer hiermede niet vereenigbaar
was, als zoodanig 15 d.a.v. ontslag. Op 2 Febr. 1819 schreef hij aan den minister
van Justitie van Maanen (dl. III, kol. 803) over verspreiding van roomsch-katholieke
libellen tegen den Koning, dat deze zoo geheimzinnig geschiedde, dat het voor
politie noch geheime politie mogelijk was, achter de namen der schrijvers te komen.
Als gouverneur schreef hij 15 Mei 1822 aan denzelfde, naar aanleiding van de
benoeming van den priester Rijckwaert tot kanunnik te Gent en van een complot,
daarna door dezen tegen de regeering gesmeed, eenige verontwaardigde zinnen.
Om gezondheidsredenen verkreeg hij op zijn verzoek eervol ontslag bij koninklijk
besluit van 13 Juli 1826 met ingang van 21 d.a.v. Tegelijk werd hij weder tot lid der
Eerste Kamer benoemd, het- welk hij tot zijn dood bleef.
Hij huwde omstreeks 1797 R e i n e M a r i e G h i s l a i n e barones de
L i c h t e r v e l d e , bij wie hij 2 dochters had.
Ramaer

[Leonardts, Abraham de]
LEONARDTS (Abraham d e ) of L e e n d e r t s z , geb. te Kampen 1626, overl. te
Dordrecht 22 Juli 1698, studeerde sedert 5 Sept. 1645 te Leiden in de theologie,
werd in 1650 proponent en was sedert 1653 een der vier predikanten der
gereformeerde gemeente te Batavia. Na zijn terugkeer in het vaderland werd hij 24
Sept. 1673 te Dordrecht als predikant bevestigd. Hij trad 3 Dec. 1684 in tweede
huwelijk te 's Gravenhage met H e s t e r v a n B e r g e n , wed. van kapt. Johan
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Sixti, uit welk huwelijk twee dochters geboren werden, A n n a C a t h a r i n a en
Hester.
Hij was een bezadigd, vredelievend leeraar, bevriend met Abraham Valentijn en
diens zoon François, vertaalde sommige klassieken en schreef o.a. een vierregelig
vers onder het portret van Ds. David Flud van Giffen.
Zie: S c h o t e l , Kerk. Dordr. II, 6, 7; Acta der Syn. van Zuid- Holl. III, IV, V.
van Dalen
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[L'Escluse, Jean de]
L'ESCLUSE (Jean de), geb. te Rouaan omstr. 1565, overl. te Amsterdam omstr.
1640, boekdrukker. Hij week om het geloof uit naar Londen, vervolgens naar
Amsterdam (1594), waar hij aanvankelijk tot de waalsch-hervormde gemeente
behoorde. Reeds in het najaar van laatstgenoemd jaar zocht hij zich echter aan te
sluiten bij de Brownisten te Amsterdam. Hij was toen weduwnaar van C a t h a r i n e
d e l ' E p i n e , wier voordochter C a t h a r i n e A n g e r in 1595 trouwde, doch haar
huwelijk niet in de hervormde kerk liet inzegenen; bij deze gelegenheid kwamen de
brownistische gevoelens van de l'Escluse en zijn stiefdochter duidelijk aan het licht.
Jarenlang deed de waalsche kerkeraad moeite om beiden van de ‘dwalingen huns
weegs’ te bekeeren, doch steeds tevergeefs. De l'Escluse werd al spoedig lid van
de Brownisten-gemeente (in 1596 werd te zijnen huize gepredikt, vóór de Brownisten
een eigen vergaderlokaal hadden), daarna zelfs ouderling. Toen in 1610 een splitsing
plaats vond bij de Brownisten in volgelingen van Ainsworth en Johnson, volgde hij
eerstgenoemde; na Ainsworth' dood in 1622 waren hij en zijn mede-ouderling May
het hoofd der gemeente. Toen John Canne als voorganger bij de gemeente was
benoemd, achtte hij dezen niet rechtzinnig genoeg in de leer en scheidde hij zich
met een aantal volgelingen af (kort na 1632), deze breuk werd eerst na den dood
van de l'Escluse hersteld.
Te Amsterdam huwde hij nog drie maal met brownistische vrouwen, nl. met E l s
L u y s , weduwe van Thomas Dickers (ingeteekend 7 Aug. 1604), J a c o m y n e
M a y (18 April 1609) en A n n e H a r r i s (12 Nov. 1616). In de inteeken-acten van
1604 en 1609 noemt hij zich boekdrukker (wonende resp. bij de Gasthuisbrug op
het Singel en in de Keizerstraat), in die van 1616 schoolmeester (wonende op de
Breestraat). Deze zelfde acten leeren ons bovendien, dat hij ‘a morte uxoris’ (vanaf
den dood van zijn eerste vrouw) te Amsterdam woonachtig was; in 1616 heet hij
reeds 20 jaren aldaar te wonen.
In de Resoluties der Staten-Generaal d.d. 30 Mrt. 1600 vindt men vermeld, dat
bij de Burgemeesteren van Amsterdam om informaties was verzocht ‘noopens het
drukken van seekere drie boeken bij l'Escluse de godsdienst raakende, de bekoomen
exemplaren te saiseeren’ enz. De l'Escluse bezorgde naar het schijnt de uitgaaf
van T. B r i g h t m a n ' s Apocalypsis apocalypseos (Frankfurt 1609); dit boek werd
waarschijnlijk bij hem gedrukt, hetgeen bij zijn geloofsgenooten ergernis gaf. In 1611
gaf hij er zelfs een Advertisement tegen uit.
Hij schreef nog La Communion des Saints, translaté d' Anglois en François par
Jean de l'Escluse à Amsterdam, chez Corn. Nicolas (1608).
Zie: J.G. d e H o o p S c h e f f e r , De Brownisten te Amsterdam in Verslagen en
Mededeelingen der Kon. Academie van Wetenschappen, Afd. Letterkunde, 2e reeks,
10e dl. (1881), 228 e.v.; Het Boek, 1922, 331; Trouwboeken in het Gem. Archief
Amsterdam.
Wijnman

[Lesire, Augustijn]
LESIRE (Augustijn), geb. te 's Gravenhage, overl. te Dordrecht 30 Aug. 1648, kwam
vóór 1610 inwonen bij C l a e s J a c o b s z ., glaasmaker in het Steegoversloot te
Dordrecht en trouwde 12 Dec. 1610 met diens dochter A n n e k e n , ged. 28 Oct.
1584.
Buitengewoon merkwaardig is wel, dat G.H. Veth indertijd (Oud- Holland 1887,
blz. 45) bij het huwelijk gelezen heeft ‘van Dyvensayer’ en meende, dat dat wel
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Devonshire kon zijn, zoodat Augustijn van engelsche afkomst werd! Er staat in het
trouwregister echter: 's Gravenhage. De bruid woonde toen niet ‘in't Wolvenhuis’,
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maar ‘in't selve huys’, d.i. naast het ‘Paternoster’.
Den 26 Jan. 1611 kwam Lesire in het St. Lucas gild en betaalde voor entrée 10
st. In 1618 kocht hij het huis van de grootouders zijner vrouw, waaruit hij getrouwd
was, met een hypotheek van ƒ 1200, die in 1632 afgelost was. Daar woonde hij tot
zijn overlijden. Uit zijn huwelijk werden zeven kinderen geboren, waarvan Paulus,
die volgt, schilder, en N i c o l a a s glaasmaker werd. A u g u s t i j n werd bij zijn
overlijden schilder genoemd, en in 1639 was hij deken van zijn gilde. De aanduiding
schilder wijst er op, dat hij niet slechts kladschilder of verver was. Schilderijen van
zijn hand zijn niet bekend. In 1614 schilderde hij met Paulus Weyts het nieuwe orgel
in de Grootekerk te Dordrecht en in 1637 had hij, volgens het boek der knechts en
leerjongens van St. Lucasgilde, één knecht en één leerjongen.
Zie: Gildenarchief Dordr. 890; O b r e e n I, 195; Oud- Holland 1887, 45; v a n
D a l e n , Grootekerk 132.
van Dalen

[Lesire, Paulus]
LESIRE (Paulus), geb. te Dordrecht Maart 1612, overl. te 's Gravenhage na 1650,
was de zoon van Augustijn, die voorgaat, en A n n e k e n C l a e s J a c o b s d r . Hij
kwam 3 Febr. 1631 als gildebroederszoon in het St. Lucasgild en trouwde in Sept.
1634 te 's Gravenhage met L o u i s e l e C l a a r , uit welk huwelijk te Dordrecht,
waar hij in 1640 nog woonde, geen kinderen geboren werden. Vóór 1648 vertrok
hij naar 's Gravenhage, waar hij, blijkens verschillende notarieele acten, medegedeeld
door Dr. Bredius, in 1650 nog woonde.
Van zijn werk is niet heel veel bekend. Hij schilderde in 1639 de schutters van
den derden kavel der Kloveniers, maar voltooide dit werk niet. Het was in den
aanvang der 19e eeuw in het bezit van een heer van Epenhuysen te Dordrecht en
een kleiner ontwerp bij den heer H. Onderwater. Thans zijn beide spoorloos
verdwenen. In oude catalogi kwamen nog enkele werken van Lesire voor. In het
Museum Haussmann te Hannover bevindt zich een mansportret, en in Dordrechts
Museum eveneens een, gesigneerd P. Lesire fecit 1643.
Als teekenaar vindt men van hem de titelplaat in Dr. J o h a n v a n B e v e r w y c k ,
Van de Wtnementheyt des vrouwelicken geslachts, gemerkt P. Lesire Inven. Het
portretje van Anna Maria van Schurman in dit werkje is door Lesire geëtst.
Nog andere werken worden vermeld door W u r z b a c h , Niederl. Künstlerlex. II,
30.
Zie: B a l e n , blz. 666; Oud- Holland 1887, blz. 44 v.v. en daar genoemde bronnen;
T h i e m e -B e c k e r , XXIII, 123.
van Dalen

[Lespinasse, Adolph Frederik de (1)]
LESPINASSE (Adolph Frederik d e ) (1), geb. 25 Juli 1798 te 's Gravenhage (volgens
doopacte in het doopregister der Nieuwe Kerk aldaar 29 Juli 1798 was hij geboren
‘op Zorgvliet’), overl. te Hasselt 19 Maart 1863, geneeskundige. Hij was een onechte
zoon van A d o l p h F r e d e r i k v a n L ö w e n h i e l m (Leuvenijhelm) en M a r i a
d e l ' E s p i n a s s e en schreef zich later - evenals zijn kinderen - de Lespinasse;
in officieele stukken komt echter steeds de naam de l'Espinasse voor. Den 5den
Jan. 1817 werd hij als medisch student te Groningen ingeschreven; den 8sten April
1818 huwde hij te 's Gravenhage als ‘aide chirurgijn major’ en wonende te Delft met
D r i s i a A n t o n e t t a E n t e . Het volgend jaar komt hij als officier van gezondheid
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te Delft voor; den 5den December 1820 liet hij zich echter wederom als medisch
student inschrijven, ditmaal te Utrecht waar hij ook twee jaar daarna tot doctor in
de medicijnen promoveerde op een proefschrift getiteld De tartari emetici
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usu externo in tumoribus albis, observationibus probato (Utr. 1822). In 1824 treft
men hem te 's Gravenhage aan, kort daarna echter te Hasselt, waar hij tot
stadsgeneesheer en vroedmeester was benoemd en tot zijn dood bleef wonen. Hij
vertaalde nog: M o s t , Het keurstijf of korset, beschouwd als middel ter verlenging
van het menschelijk leven en tot verkrijging eener duurzame gezondheid. Naar het
Hoogd. (Zwolle 1831) en H. C h a i l l y , Over de gevallen in welke de ether- en
chloroforme inademingen bij baringen behooren aangewend te worden en in welke
zij te vermijden zijn. Overgenomen uit Le bulletin général thérapeutique (Deventer
1855). Laatst genoemd werkje bevat ook een verhandeling van zijn oudsten zoon,
De anaesthesie door chloroformie, eerst verschenen in het Verloskundig Tijdshrift.
Zijn drie zoons volgen.
Zie: Doop-, trouw- en begraafregisters te 's Gravenhage en Hasselt; Album Stud.
Groningen en Utrecht.
Wijnman

[Lespinasse, Adolph Frederik de (2)]
LESPINASSE (Adolph Frederik d e ) (2), geb. te Hasselt 13 Mei 1828, begr. aldaar
23 Juni 1863, geneeskundige. Hij was een zoon van den voorgaande, werd als
student in de medicijnen te Utrecht ingeschreven 3 Sept. 1847 en promoveerde
aldaar op een proefschrift getiteld Quaedam de usu chloridi formyli in arte obstetricia
(Utr. 1853). Hij werd gemeente-arts te Avereest en schreef te zamen met zijn ouderen
broeder, die volgt, Kort begrip der theoretische en practische verloskunde (Deventer
1854).
Zie: Album Stud. Utrecht; B r i n k m a n ' s Catalogus.
Wijnman

[Lespinasse, Adolph Frederik Henri de]
LESPINASSE (Adolph Frederik Henri d e ), geb. te Delft 14 Mei 1819, overl. te
Orange-City (Iowa) 26 Maart 1881, letterkundige. Hij was een oudere broeder van
den voorgaande, bezocht de latijnsche school te Hasselt, werd den 16den Maart
1836 te Utrecht als medisch student ingeschreven en promoveerde aldaar tot doctor
in de medicijnen op een proefschrift getiteld De vasis novis pseudomembranarum
tam anteriosis et venosis quam tymphaticis (Utr. 1842). Na zijn promotie liet hij zich
nogmaals aan de utrechtsche Academie inschrijven (21 Oct. 1843) en woonde
achtereenvolgens te Deventer en te Zwartsluis. Daarna was hij als
gemeentegeneesheer te Voorst, Epe (Vaassen) en sinds 1863 te Hasselt, waar hij
zijn vader als zoodanig op volgde. Kort na den dood van zijn vrouw emigreerde hij
naar Noord-Amerika (1870) om te Orange-City in den staat Iowa een boerderij te
besturen en tevens de geneeskunst uit te oefenen. Hij heeft aldaar den grondslag
gelegd voor een geneeskundige school voor nederlandsche Amerikanen.
Hij was gehuwd met A l b e r t i n a J o h a n n a C o k a r t , geb. te Amsterdam in
1827, overl. te Hasselt in 1867, gesproten uit een geslacht van réfugié's, die na de
herroeping van het edict van Nantes van Rouaan naar Amsterdam waren gevlucht.
Uit dit huwelijk werd één zoon geboren, genaamd A d o l p h F r e d e r i k (3) d e
Lespinasse.
Waarschijnlijk was de eerste pennevrucht van A.F.H. de Lespinasse een anoniem
verschenen brochure, getiteld Eene Hervorming van de wetten der Utrechtsche
ontgroensenaten noodzakelijk (Utr. 1839). Het volgend jaar schreef hij onder het
pseudoniem J o r i s B r o m m i n c k een drama Jacoba of Vorstin en Vrouw (Utrecht
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1840), hetwelk in den amsterdamschen schouwburg werd opgevoerd. Dit tooneelstuk
werd weldra door andere gevolgd: De arts in tafreelen (Utr. 1840); Mijn neef
Zacharias (Utr. 1842); Anitta d' Ulloa, of de dubbele eed van trouw, drama door
Joris Bromminck (Deventer 1846); Een kanier in het huis van Jan Salie, komische
schets van Nederlandsche zeden in
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de laatste Jaren, blijspel in verzen (Deventer 1853); verder de blijspelen De
dansmeester Hoogheid, Hierna beter en De Proef. Inmiddels was anoniem van hem
verschenen: Waakt Protestanten! Teekenen des tijds (Utr. 1841); onder pseud. Dr.
L.: Humor en Ernst, in Gedachten en Opmerkingen nopens de Rapporten over de
geneeskundige Staatsregeling in 1841-1842 (Deventer 1842); onder het reeds
genoemde pseudoniem Joris Bromminck: Acädemisch legaal van een oud-student
(Utr. 1842); De woorden des zieners tot zijne broederen (Utr. 1845) en Waarachtige
physiologie van den student of het kieken in den dop (Deventer 1846), terwijl door
hem vertaald werd: S z o k a l s k i , Negen brieven over het congres van
geneeskunstbeoefenaren in Frankrijk (Zutphen 1847). Onder het pseudoniem T i t u s
schreef hij nog: Aart en oorsprong der Christelijke godsdienst, naar het Fransch van
C h . F r a n ç . D u p u i s (Amst. 1859) en Dankbaar antwoord aan den
Nederlandschen vertaler van de brochure: Heeft Napoleon I ooit geleefd? van wijlen
pater J.P. P é r e s , en het juiste zijner beweringen aangeloond (Amst. 1862). Op
het terrein der vrijmetselarij bewegen zich: Eeuwgeest en vrijmetselarij (Utrecht
5855, 1855) en Mozaiek-werk in proza en poesie van 5845-5868 bijeengebracht
voor B.B. V.V. M.M.: (Zwolle, 5869, 1869). Bovendien blijkt uit opstellen van zijn
hand in het Jaarboekje voor Vrijmetselaars en in het Maçonniek Weekblad, dat hij
een overtuigd vrijmetselaar was. In de Muzen- Almanak publiceerde hij nu en dan
dichterlijke bijdragen; waarschijnlijk ook in Daphne, 1853-1856 (pseud. Dr. L.?).
Zijn ervaringen in Amerika zette hij uiteen in: Iowa, een bijdrage tot de kennis van
den staatkundigen en staathuishoudelijken toestand van de Ver. Staten in 't algemeen
en van genoemden Midden-Staat in 't bijzonder (Amst. 1875); De nieuwe
Nederlandsche volksplanting in Sioux- Co, Iowa. (Vereenigde Staten), eene bij
uitnemendheid geslaagde onderneming (Amst. 1875) en Gelden, rentende 7% onder
verband van 1e hypotheek ten bedrage van niet meer dan een derde der waarde
van, en uitgezet op landerijen en vaste goederen, bezeten en bestuurd door
Nederlanders; de voordeeligste en zekerste geldbelegging ter wereld (Amst. 1876).
Op medisch gebied schreef hij ten slotte: Alphabetisch artsenij-zakboek, met
inachtneming der nieuwe Nederlandsche pharmacopea (Deventer 1854), te zamen
met zijn broeder, die voorgaat, een beknopt leerboek der verloskunde en de bijdrage
in een geschrift van zijn vader, eveneens hiervoor genoemd.
Een portret van A.F.H. de Lespinasse komt voor in bovengenoemd Mozaiek-werk.
Zie: Album Stud. Utrecht; B r i n k m a n ' s Catalogus; 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. der Noord- en Z. Ned. Letterkunde, 2e dr., 467;
W i n k l e r P r i n s , Encyclopedie XI, 282; v. D o o r n i n c k , Vermomde en naamlooze
schrijvers I (1883), 76, 135, 338.
Wijnman

[Lespinasse, Wilhelm Jozef de]
LESPINASSE (Wilhelm Jozef d e ), geb. te 's Gravenhage in 1824, broeder van
beide bovengenoemden, werd als student te Leiden ingeschreven Dec. 1843
(‘Guilelmus Josephus de L.’), evenzoo te Utrecht 29 Jan. 1844 en 26 Oct. 1847 en
promoveerde in laatstgenoemde stad tot doctor in de medicijnen op proefschrift
Quaedam de paralysi nervi facialis, praemisso casu, in Nosocomio academico
observato (Utr. 1849).
Zie: Album Stud. Utrecht.
Wijnman

[Leupe, Pieter Arend]
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LEUPE (Pieter Arend), zoon van J o h a n n e s L e u p e en C o r n e l i a E l a n d ,
geb. te Haarlem 22 Dec. 1808, gest. in den Haag 15 Febr. 1881. Hij verloor zijn
ouders vroeg, waaraan
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het mede te wijten was, dat hij geen geregelde opleiding kreeg en zich zijn leven
lang veel zelf heeft moeten leeren. Leupe had dan ook de deugden, maar daarnaast
de gebreken van den autodidact. Aan zijn ongeregelde opleiding was het ook stellig
toe te schrijven, dat hij in 1827 voor zijn nummer ging dienen en bij de mariniers
werd geplaatst. Bij dit corps heeft hij verder gediend en alle rangen tot dien van
majoor doorloopen. In 1829 reeds werd hij marinier eerste klasse, kort daarna fourier
en in 1834 adjudant-onderofficier. Reeds in 1836 werd hij benoemd tot tweeden
luitenant, in 1843 tot eersten luitenant, in 1850 tot kapitein. In deze kwaliteiten heeft
hij zeer vele reizen gemaakt en zich bij allerlei gelegenheden verdienstelijk gemaakt.
In 1862 werd hij op zijn verzoek gepensionneerd met den rang van majoor.
Intusschen had hij voortdurend studie gemaakt van vreemde landen en volken, met
name van die in de koloniën; zijn vak zou men de historische geographie kunnen
noemen. Het was dus zeer verklaarbaar, dat hij na zijn pensionneering in 1863 als
tijdelijk ambtenaar aan het Algemeen Rijksarchief werd verbonden, welk ambt hij
tot zijn dood heeft bekleed; hem was de regeling der koloniale en marine-archieven
toevertrouwd. Als resultaat van zijn archiefwerk zijn te noemen de Inventaris der
verzameling kaarten, berustende in het Rijksarchief. Eerste gedeelte ('s Grav. 1867,
o

8 ) en de Catalogus der verzameling van kaarten van het Ministerie van Marine ('s
o

Gravenh. 1872, 8 ). Verder heeft Leupe zeer veel in allerlei tijdschriften geschreven
en gepubliceerd. Afzonderderlijk verschenen: B u c h l e r , Scheepstermen en
kommandos in de Hollandsche en Maleische talen.... Met een voorberigt van P.A.
o

o

L e u p e (Kampen 1848, 8 ; herdr. aldaar 1849, 8 ); Reize naar Japan in 1643 van
Mrt. Ger. de Vries. Uitg. m. bijl. d. P.A. L e u p e . Met aant. van v o n S i e b o l d
o

(Amst. 1855, 8 ); De geschiedenis der mariniers van het jaar 1665 tot op heden
o

(Nieuwediep 1867, 8 ), met P.A. v a n B r a a m H o u c k g e e s t ; Geschied- en
zeevaartkundige toelichting betreffende eene kaart van de Geelvinksbaai.... volgens
o

de opname van Jacob Weyland in 1705.... ('s Grav. 1866, 8 ), met J.M. O b r e e n ;
Gregorius Everardus Rumphius, Ambonsch natuurkundige der zeventiende eeuw
o
(Amst. 1871, 4 ; Verh. Kon. Akad. v. Wet. XIII).
Zie: W i j n m a l e n in Bijdr. t.d. taal-, land- en volkenkunde van Ned.-Indië, vierde
volgreeks V, 232 vlg.; Tijdschr. v. Ned. Indië 1881, 233 vlg.; V o r s t e r m a n v a n
O y e n in Ind. Gids 1881, 761 vlg.
Brugmans

[Levert, Hendrik Gustaa]
LEVERT (Hendrik Gustaaf), geb. te 's Graveland 22 Sept. 1843, overl. te Leeuwarden
9 Juni 1892, was de zoon van E. L e v e r t , koopman te Amsterdam, en S u s a n n a
N o o t h o u t . Hij studeerde aan de academie, later polytechnische school, te Delft
van 1862 tot 1869 en was van 1866 tot 1868 voorzitter van den senaat van het
studentenkorps. Zijn welsprekendheid werd door zijn tijdgenooten zeer bewonderd.
In 1869 verkreeg hij het diploma van civiel ingenieur en kort daarna werd hij
buitengewoon opzichter bij den waterstaat. Hij was als zoodanig werkzaam onder
den ingenieur W.F. Leemans te Kampen bij de verhooging der Ketelleidammen.
Zijn vader wenschte, dat hij een betrekking h.t.l. zou zoeken, terwijl hij een carriere
in Nederlandsch Oost-Indië ambieerde. Toen zijn vader in 1871 overleed, besloot
Levert, aan zijn lang gekoesterden wensch gevolg te geven. Bij beschikking van
den minister van Koloniën van 16 Dec. 1871 werd hij ter beschikking van den
Gouverneur-
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Generaal gesteld om tot aspirant-ingenieur van den waterstaat benoemd te worden.
Na aankomst in Indië werd hij 11 Mei 1872 tot aspirant-ingenieur benoemd en te
Batavia geplaatst. Van 8 Jan. 1873 tot 27 April 1875 werd door hem de betrekking
van adjunct-ingenieur der spoorwegdiensten waargenomen, terwijl hij ondertusschen
2 Nov. 1874 tot ingenieur 3e, 11 April 1875 tot ingenieur 2e klasse benoemd werd.
Bij den waterstaat teruggekomen, werd hij te Samarang geplaatst. Daarna volgden
overplaatsingen: 2 Nov. 1875 naar Casik-Malaia, 12 Aug. 1876 naar Tjandjoer, 15
Nov. 1877 naar Menado, 3 Jan. 1878 naar Makassar en 4 Mei 1881 naar Tegal.
Hoewel hij te Delft veel tijd aan feestvreugde en de belangen van studenten
vereenigingen besteed had, was zijn natuurlijke vlugheid oorzaak, dat hij een
practisch ingenieur bleek te zijn, die in vele onderdeelen van het vak thuis was. De
onaangenaamheden, door velen van zijn ambtgenooten van 1873 tot 1881 en weder
sedert 1884 ondervonden (zie het artikel C.L.F. Post, dl. IV, kol. 1092), hebben
Levert weinig gedeerd, daar hij de vriendschap en vereering genoot van den toen
reeds invloedrijken ambtenaar bij het binnenlandsch bestuur later
Gouverneur-Generaal jhr. C.H.A. van der Wijck. Aan die vriendschap zijn ook eenige
van de boven vermelde verplaatsingen toe te schrijven, daar van der Wijck hem
gaarne als technisch adviseur in het door hem bestuurde gewest naast zich zag.
Op 4 Sept. 1883 werd aan Levert verlof naar Europa wegens ziekte verleend.
Nadat dit verlof tweemaal verlengd was, werd hij op zijn verzoek bij Koninklijk besluit
van 24 Nov. 1886 eervol uit den Indischen dienst ontslagen.
Na zijn herstel trachtte hij h.t.l. in de industrie een werkkring te vinden, maar deze
voldeed hem niet. Het was dus een uitkomst, dat hij in 1887 benoemd werd tot
ingenieur bij de Leeuwarder waterleiding. Deze ontnam volgens zijn plannen het
water aan het Bergumermeer. Hij heeft de waterleiding bijna kunnen voltooien.
In 1891 werd hem door een consortium te Soerabaia opgedragen, een waterleiding
voor die stad te ontwerpen. Hij begaf zich daarvoor naar Indië, keerde, na aan de
opdracht voldaan te hebben, ziek naar Nederland terug en overleed een week na
zijn terugkeer.
Hij huwde 1880 te Makassar G e o r g i n e M a r i a C l a r a W e r l e m a n n , nog
in leven. Zijn zoon Ir. J.H. L e v e r t , is hoofdingenieur, hoofd der technische afdeeling
van den dienst der volksgezondheid in Nederlandsch Indië.
Ramaer

[Leyden van West-Barendrecht, Mr. Frédéric Auguste baron van]
LEYDEN VAN WEST-BARENDRECHT (Mr. Frédéric Auguste baron v a n ), geb.
te Haarlem 18 Febr. 1768, overl. te 's Gravenhage 25 Nov. 1821, was de zoon van
C o r n e l i s P i e t e r v a n L e y d e n enH e r m i n a J a c o b a gravind e T h o r u s .
Hij werd te Leiden als student aan de hoogeschool ingeschreven 2 Sept. 1783 en
promoveerde aldaar 15 Dec. 1787 op stellingen in de wijsbegeerte en 25 April 1789
in de rechten op een dissertatie, getiteld Quaedam juris criminalis et publici
quaestiones ad L. Quisquis 5 C. ad legum Jul. majestatis; deze promotie geschiedde
met lof.
Hij was patriotsch gezind en werd 16 Febr. 1796 in het district den Haag 3 tot lid
en tegelijk in het district den Haag 1 tot plaatsvervangend lid van het intermediair
bestuur der provincie Holland gekozen. Daar het in laatstgenoemd district gekozen
lid op 14 Mrt. d.a.v. in het comité voor algemeen welzijn benoemd werd, had hij ook
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daarvoor kunnen optreden, maar hij bedankte voor beide benoemingen, omdat hij
30 Mrt. benoemd werd tot secretaris van het comité van Buitenlandsche Zaken,
ingesteld door de Nationale vergadering. Hij werd denzelfden dag benoemd tot
curator der leidsche universiteit.
Het comité, van hetwelk hij secretaris was, werd ter gelegenheid van den
staatsgreep van 22 Jan. 1798 ontbonden en de leden gevangen gezet. Hij geraakte
daardoor buiten betrekking en werd ook niet in een andere benoemd, omdat hij den
nieuwen machthebbers te gematigd was.
Nadat meer gematigde mannen door den staatsgreep van 12 Juni 1798 aan het
bewind gekomen waren, werd van Leyden op 15 Juli d.a.v. in het district Leiden 1
tot lid der Nationale vergadering gekozen. Hij was hier een zeer werkzaam lid en
werd dikwijls tot rapporteur over wetsontwerpen gekozen. Van 13 tot 25 Aug. was
hij president. Op 16 Oct. 1798 werd hij op zijn verzoek als curator eervol ontslagen.
Op 6 Apr. 1800 deed hij een voorstel tot organisatie der rechterlijke macht, die
nog niet van de administratieve afgescheiden was; hij wilde rechtbanken en
vredegerechten invoeren, zooals later ook geschied is.
Hij werd lid eener commissie tot herziening der constitutie. Zij bracht 20 Mei 1801
rapport uit. Voor de periodieke verkiezingen van 28 d.a.v. verzocht hij niet in
aanmerking te komen. De voorstellen der commissie werden verworpen.
Hoewel hij een der hoofdaanleggers van den weder meer reactionnairen
staatsgreep van 19 Sept. 1801 was, bleef hij buiten betrekking, totdat hij 1 Mei 1804
tot lid van het uit 15 leden bestaand bestuur van het departement Holland gekozen
werd.
Op 6 Mei 1805 benoemde de raadpensionaris Schimmelpenninck hem in het
slechts 19 leden tellend wetgevend lichaam, en wel als vertegenwoordiger van het
departement Holland, wel een bewijs, dat deze, die er op uit was, zooveel mogelijk
bekwame zij het ook reactionnaire mannen te kiezen, hem hoog schatte.
Toen Schimmelpenninck 4 Juni 1806 ontslag nam en C. de Vos van Steenwijk
tot 18 d.a.v. het raadpensionarisschap waarnam, werd van Leyden door zijn
medeleden in diens plaats gekozen tot waarnemend voorzitter van het wetgevend
lichaam.
Koning Lodewijk benoemde hem 25 Sept. 1806 tot lid van het, nu uit 39 leden
bestaand, wetgevend lichaam. Als zoodanig werd hij met twee anderen naar Frankrijk
afgevaardigd. Zij sloten daar 11 Nov. 1807 namens den Koning het verdrag van
Fontainebleau.
Op 30 d.a.v. verwisselde hij bovengenoemd ambt met dat van lid van den
Staatsraad. Op 17 Mei 1808 werd hij benoemd tot minister van Binnenlandsche
Zaken, maar reeds 28 Dec. d.a.v. gaf de veranderlijke vorst hem eervol ontslag.
Hij bleef ambteloos tot de bevrijding en toen benoemde de Souvereine Vorst hem
6 Apr. 1814 tot gouverneur van het zuidelijk deel van de provincie Holland, ter
standplaats 's Gravenhage. Dit deel werd afzonderlijk van het noordelijk deel
bestuurd, alleen voor de verkiezing van leden der Tweede Kamer vormden zij een
geheel. De staten van geheel Holland vergaderden het eene jaar onder zijn
voorzitterschap te 's Gravenhage, het andere onder dat van zijn ambtgenoot van
Tets van Goudriaan te Haarlem.
Op 16 Oct. 1815 werd hij benoemd tot curator der leidsche universiteit, uit welk
ambt hij 17 jaren te voren was ontslagen.
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Om redenen van gezondheid verzocht hij ontslag als gouverneur, hetwelk hem 4
Dec. 1817 met ingang van 12 d.a.v. eervol verleend werd, terwijl hij tegelijk tot lid
der Eerste Kamer benoemd werd. Dit en curator bleef hij tot zijn overlijden.
Op 15 Mrt. 1821 werd hij benoemd tot lid der Staatscommissie, belast met het
doen van voorstellen voor de beste rivierafleidingen. Door zijn spoedig daarna
gevolgd overlijden heeft hij hieraan niet gearbeid.
Hij werd in 1814 in den adel der provincie Holland opgenomen en hem werd in
1818 de titel baron toegekend.
Hij was heer van West-Barendrecht, Karnisse en Warmond.
Hij huwde 15 Juli 1806 A u g u s t a L e o p o l d i n a C a t h a r i n a v a n
P a l l a n d t , geb. 12 Mrt. 1778, overl. 7 Mei 1844. Het huwelijk was kinderloos.
Hij schreef: Eenige aanmerkingen over het publiek onderwijs (Leiden 1798);
Bedenkingen over de verhooging van den Rhijnlandschen Slaperdijk (den Haag en
Amst. 1806).
Ramaer

[Leyds, Johannes]
LEYDS (Johannes), geb. te Babilonienbroek, gemeente Meeuwen, 2 Mrt. 1827,
overl. te Amsterdam 26 Juni 1911, was de zoon van J o h a n n e s L e y d s , predikant
en M a r i a J a c o b a D i n g e r . Hij genoot middelbaar onderwijs op een kostschool
te Oosterwijk (Noord-Brabant), werd in 1847 student aan de koninklijke academie
te Delft en verwierf daar in 1852 het diploma van burgerlijk ingenieur. Hij werd toen
opzichter-teekenaar bij den waterstaat en heeft als zoodanig een groot deel van de
rivierkaart van den Hollandschen IJssel en van een kaart van het Bergsche veld
vervaardigd. Hij verkreeg bij den waterstaat in 1858 den titel van landmeter.
Op 28 Sept. 1860 werd hij met ingang van 1 Oct. d.a.v. benoemd tot landmeter
en 22 Nov. 1860 met ingang van 1 Dec. tot adjunct-ingenieur bij den aanleg der
staatsspoorwegen. Hij was enkele maanden op het bureau van den eerstaanwezend
ingenieur van Diesen te Utrecht, daarna onder diens ambtgenoot Simon (dl. IV, kol.
1243) te Breda en sedert 1 Mei 1861 te Bergen op Zoom werkzaam. Op 15 Juli
1861 ging hij naar de werken, eerst te Breda en van 31 Oct. d.a.v. te Bergen op
Zoom.
Bij ministerieele beschikking van 14 Jan. 1862 werd hij met ingang van 1 Febr.
sectie-ingenieur. Als zoodanig legde hij de lijn van Rozendaal naar de Ooster-Schelde
aan.
Op 1 Oct. 1863 werd hij naar Arnhem verplaatst ten behoeve van de lijn
Zwolle-Arnhem, op 15 Dec. 1864 naar Rotterdam, op 16 Mei 1865 naar Assen en
op 4 Sept. d.a.v. weder naar Rotterdam.
Op 1 Febr. 1876 werd hij benoemd tot eerstaanwezend ingenieur in plaats van
Michaëlis (dl. IV, kol. 983). Hij maakte de spoorwegwerken vooral aan de overzijde
van Rotterdam en de havens aldaar af.
Op 15 Mrt. 1880 werd hij in plaats van van Prehn (dl. VI, kol. 1151) te Amsterdam
geplaatst. Hij was hier belast met de voltooiing der lijn Amsterdam - den Helder.
Vooral te Amsterdam was nog veel te verrichten. Met ingang van 1 Juli 1885 werd
hem bovendien de voltooiing der lijnen Zwolle - Almelo, Groningen - Delfzijl en
Staveren - Leeuwarden opgedragen.
Hij en eenigen zijner onderhoorigen waren de laatsten, die bij den aanleg der
staatsspoorwegen dienden. Met ingang van 1 Febr. 1891 werd aan Leyds de rang
van hoofdingenieur verleend, hetgeen geen verandering in zijn werkkring bracht,
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en met ingang van 1 Mei 1891 werd hij evenals genoemde onderhoorigen eervol
uit den Rijksdienst ontslagen.
Hij bleef te Amsterdam wonen.
Op 14 Sept. 1886 hield hij aldaar een rede in een vergadering van het Koninklijk
instituut van ingenieurs over het emplacement van het nieuwe centraalstation aldaar
en over de verzakkingen en verschuivingen, die onder den invloed van het groote
doorgaande verkeer aldaar hadden plaats gehad. Hij stelde zijn medeleden gerust
omtrent alarmeerende berichten in verschillende dagbladen. Een voorstel, door
N.H. Nierstrasz in de vergadering van genoemd lichaam van 8 Febr. 1887 te 's
Gravenhage gedaan om de overkapping te Amsterdam naar een ander station,
Arnhem of 's Hertogenbosch over te brengen, werd door Leyds afgeraden. Later
bleek, dat hij juist gezien had.
Verscheidene malen was hij lid eener examencommissie. Op een tentoonstelling
te Antwerpen verwierf hij een gouden medaille voor teekeningen van onder zijn
toezicht uitgevoerde werken.
Hij heeft onderzoekingen gedaan over conserveeren van palen door creosoot;
het is niet bekend, dat zij gepubliceerd zijn.
In het Algemeen Handelsblad van 6 Mrt. 1907 komt naar aanleiding van zijn 80en
verjaardag een waardeerend artikel voor.
Hij was ongehuwd.
Ramaer

[Liedekerke de Geronsart, Charles Alexandre Joseph de Gavre]
LIEDEKERKE DE GERONSART (Charles Alexandre Joseph d e G a v r e , graaf
d e ), geb. te la Fontaine, gemeente Horion, provincie Luik, 24 Juli 1764, overl. te
Geronsart, gemeente Jambes, provincie Namen, 26 Apr. 1846, was de tweede zoon
van J.I. markies d e G a v r e en M.R.J. N.J. gravin d e B e a u f o r t , en jongere
broeder van den prins de Gavre (dit dl., kol. 586). Hij had denzelfden levensloop
als zijn broeder en was als deze een vriend eerst van het oostenrijksche, toen van
het nederlandsche vorstenhuis.
Na de vereeniging der Nederlanden tot een koninkrijk werd hij 15 Sept. 1815
benoemd tot gouverneur van de nieuw gevormde provincie Luik, en was aldaar
werkzaam tot 3 Aug. 1828, toen hij op zijn verzoek eervol ontslagen werd. Daar zijn
bovengenoemde broeder lid der Eerste Kamer was, werd hij, wat anders bij aftreding
als gouverneur gebruikelijk was, niet in dat staatslichaam benoemd, maar verkreeg
hij slechts den titel staatsraad in buitengewonen dienst.
Hij heeft verder geen openbaar ambt bekleed.
Hij huwde F é l i c i t é G a b r i e l l e C h a r l o t t e C é c i l e barones d e
T o r n a c o , geb. in 1774, overl. 6 Dec. 1846, bij wie hij 4 kinderen had. Een hunner
was Florant Charles Auguste graaf de Liedekerke (dl. VII, kol. 745), geb. te Avesnes,
departement Nord. 4 Sept. 1789, overl. te la Rocca di Papa bij Rome 28 Sept. 1855.
Ramaer

[Liedel de Well, Pieter Willem baron de]
LIEDEL DE WELL (Pieter Willem baron d e ), geb. te Wel, gemeente Bergen
(Limburg), 19 Mei 1774, overl. aldaar 2 Dec. 1852, was de zoon van P i e t e r
L i e d e l en T h é r è s e J o s è p h e M a r i e C o g e t . Hij werd 14 Nov. 1816 door
koning Willem I benoemd tot lid der Provinciale Staten van Limburg en door zijn
medeleden 15 Juli 1826 tot lid van Gedeputeerde Staten en 4 Juli 1827 tot lid der
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Tweede Kamer gekozen. Met de laatste verkiezing verviel het lidmaatschap der
beide andere colleges.
Op 27 Sept. 1830 werd hij in het arrondissement Roermond gekozen tot lid van
de belgische nationale vergadering. Op 24 Nov. d.a.v. was hij een van de 28 leden,
die stemden tegen het (met 161 stemmen vóór aangenomen) voorstel om het huis
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Nassau voor altijd van den belgischen troon vervallen te verklaren. Hij werd, toen
deze vergadering 21 Juli 1831 uiteenging, niet in een der beide kamers, waaruit de
belgische volksvertegenwoordiging voortaan bestond, gekozen.
Toen ingevolge de beschikking der groote mogendheden het oostelijk deel der
provincie Limburg tot Nederland terugkeerde, was de Liedel de eenige Limburger,
die 6 Oct. 1840 door den Koning tot lid der Eerste Kamer benoemd werd.
Hij was bij de behandeling van de voorstellen tot grondwetsherziening in 1848
een dergenen, die daarmede nagenoeg geheel instemden. Zijn lidmaatschap verviel
vanzelf bij de sluiting van de Kamers op 20 Dec. 1848 en met het oog op zijn leeftijd
wenschte hij niet in de nieuwe Eerste Kamer opgenomen te worden.
Wel werd hij nog 1 Juni 1850 in plaats van zijn overleden zoon (die volgt) door
de ridderschap tot lid der Provinciale Staten van Limburg gekozen, maar ook dit
mandaat eindigde automatisch ten gevolge van de provinciale wet in Sept. d.a.v.
Hij werd in 1816 met den titel baron bij eerstgeboorte in de ridderschap van
Limburg opgenomen.
Hij huwde te Weenen in 1798 A n n a E l e o n o r a N o t h b a r g a v o n
S c h l o i s s i n g , die 3 Aug. 1850 overleed. Zij hadden een zoon, die volgt.
Ramaer

[Bliedel de Well, Willem Lodewijk Johannes Baptista baron de]
LIEDEL DE WELL (Willem Lodewijk Johannes Baptista baron d e ), geb. te Wel 20
Febr. 1799, overl. te Bonn 10 Mrt. 1849, was de zoon van P.W. baron de Liedel de
Well (die voorgaat) en A.E.N. v o n S c h l o i s s i n g . Hij werd door de eigenerfden
van het district Kessel 2 Juni 1823 gekozen tot lid der Provinciale Staten van Limburg
en had dus zitting met zijn vader. Op 1 Juni 1826 ging hij naar het district Bergen
over. Hij werd ter vervanging zijns vaders 4 Juli 1827 tot lid van Gedeputeerde
Staten van Limburg gekozen en bleef dit nog eenigen tijd nadat Limburg, met
uitzondering van Maastricht, door de Belgen bezet werd. In 1835 werd hij niet
herkozen. Toen oostelijk Limburg ingevolge besluit der groote mogendheden aan
Nederland kwam, werd hij door den Koning 30 Sept. 1841 tot lid der Staten dier
provincie voor de ridderschap benoemd en vervolgens geregeld herkozen.
In 1848 werd aan hem, die wel jonkheer was, maar den titel baron eerst na den
dood zijns vaders zou erven, de laatstgenoemde titel verleend.
Hij was ongehuwd.
Ramaer

[Lievensz., Willem]
LIEVENSZ. (Willem), geb. te Middelburg. Hij was van beroep stoelendraaier geweest,
had in 1566 in Middelburg deelgenomen aan den beeldenstorm en was daarom 17
Aug. 1568 door Alva verbannen. Hij kwam op de vloot der Watergeuzen en was 1
April 1572 als hopman bij de inneming van den Briel.
Zie: M a r c u s , Sententiën, 98, 102; v a n G r o n i n g e n , Gesch. der Watergeuzen,
128, 257; N a g t g l a s , Heldhaftig Zeeland II, 82.
Vogels

[Ligarius, Johannes]
LIGARIUS (Johannes), geb. te Nessel (O. Fr.) in 1529, overl. te Norden 21 Jan.
1596. Hij studeerde te Wittenberg en werd luthersch predikant in 1556 te Uphusen,
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in 1559 te Norden, ontzet in 1564. Hij ging eerst naar Woldthausen, vandaar in 1566
naar Antwerpen. Op 10 April 1567 moest hij de stad verlaten en was hij eenigen tijd
predikant te Woerden (of Weerden bij Anhalt?). Daarna was hij veldprediker van
prins Willem I en vinden wij hem in 1569 weer in Oost-Friesland terug. Te Nesse
werkte hij tot 1577, waarna hij hofprediker van graaf Edzar en inspector van de
oostfriesche kerken was. Ontslagen in 1585, kwam Hij terug te Woerden in 1586.
De overheid verdreef
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hem uit de stad op 2 Oct. 1591 en verbood hem het prediken in Holland, Zeeland
en Friesland. Eindelijk diende hij de gemeente te Emden sedert 1591, maar ook
hier is hij verdreven in 1595.
Hij schreef: Isagoge ad concordiam in controversia de coena domini (1579), dat
echter niet gedrukt is; Het Christendom oft die puncten der godtsalicheyt (Woerden
1588); Epistola ad Emdanos: Wahrhaftiger Gegenbericht.... (Bremen 1590);
Bekenntniss vom heiligen Abendmahl.... vert. als: Van het H. Avontmael....;
Dissertatio de praesentia Christi in S. coena. Eindelijk een voorrede bij het
Woerdische Sangboeck, door hem ongeveer 1590 verzameld en herdrukt te Utrecht
in 1625 en 1647.
Zie: J. L o o s j e s , Naamlijst van predikanten enz. der luth. kerk in Ned. ('s
Gravenh. 1925), 164-166.)
Knipscheer

[Ligarius, Remerus of Reimarus]
LIGARIUS (Remerus of Reimarus), kleinzoon van Johannes Ligarius, die voorgaat,
geb. te Norden in 1605, overl. te Amsterdam 6 Dec. 1680. Hij was luthersch predikant
te Neuende, sedert 1640 te Norden, sedert 1644 te Amsterdam. Hij schreef:
Lijkpredikatie op ds. E. Taddel (Amst. 1660); Lyckpredicatie op C. Hoppe (Amst.
1670); Lijckpredicatie op P. Cordes (Amst. 1674); Concio Encaenialis of aldereerste
Inweyingspraedicatie in de Nieuwe Kerk enz. over Ps. 27:4 (Amst. 1672), en eenige
gedichten vóór B l u m 's Oude en nieuwe Boet-basuyne (1674).
Er is een portret van hem, gegraveerd door Chr. de Pas.
Zie: J. L o o s j e s , Naamlijst van predikanten enz., der luth. kerk in Ned. ('s
Gravenh. 1925), 166; Bibliotheca theologica et philosophica (Lugd. Bat., Burgersdijk
en Niermans 1900), 784, no. 538.
Knipscheer

[Ligerius, Joannes]
LIGERIUS (Joannes) of U i t d e L e g e r , geb. te Swolgen in 1539, overl. te Keulen
9 Jan. 1613, waar hij kanunnik en cantor van de collegiale kerk van St. Andreas
was. Ook was hij pastoor te Efferen. Hij was een bloedverwant van den
beurzenstichter Joannes van Swolgen en stichtte zelf twee of drie beurzen ten
voordeele van jongelingen uit zijn naaste familie, goed geoefend in het lezen en
schrijven en in de grondregelen der grammatica. Het beheer is in handen van den
Verwaltungsrath der beurzen te Keulen.
Zijn portret door een onbekend schilder bevindt zich in de St. Andreaskerk te
Keulen.
Zie: J o s . H a b e t s , De studiebeurzen in Nederlandsch Limburg, 55-58; d e z .,
Geschiedenis van het bisdom Roermond III, 614; B i a n c o , Geschichte der
Universität und der Gymnasien zu Cöln I, 358-359, II, 1023-1031.
Verzijl

[Lightenvelt, Mr. Leonardus Antonius]
LIGHTENVELT (Mr. Leonardus Antonius) geb. te 's Hertogenbosch 28 Oct. 1795,
overl. te Hyòres aan de Middellandsche Zee in Frankrijk 29 Oct. 1873, was de zoon
van D.A. L i g h t e n v e l t , kruidenier en jeneverstoker in de ‘Gulden Zon’, die 4 Apr.
1815 overleed. Daar de zaken zijns vaders hem niet bevielen, liet hij zich 16 Oct.

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 8

1817 als student aan de universiteit te Leiden inschrijven en promoveerde aldaar
in de rechten 29 Juni 1820 op stellingen.
Hij zette zich als advocaat in zijn geboortestad neder. Hij [‘praktiseerde’] niet,
d.w.z. ging niet naar de roomsch-katholieke kerk, terwijl de kinderen, die hij bij een
vrouw had met welke hij niet wettig en kerkelijk gehuwd was, vrij werden opgevoed.
Het vertrouwen in hem werd hierdoor niet weggenomen, wel een bewijs hoe gematigd
velen toen ter tijd in Noord-Brabant dachten.
In 1831 nam hij als officier der schutterij (hij was eenigen tijd majoor-commandant
te 's Hertogenbosch) deel aan den tiendaagschen veldtocht.
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Op 27 Juli 1833 werd hij benoemd tot raadsheer in het Hoog gerechtshof te's
Gravenhage, dat toen tegelijk hof van appèl en van cassatie was. Toen ingevolge
de wet van 28 Apr. 1835 de Hooge Raad der Nederlanden, die voortaan alleen hof
van cassatie was, werd opgericht, werd hij 17 Mei 1838 tot advocaat-generaal bij
dat college en 30 Dec. 1840 tot haar lid benoemd.
Op 10 Nov. 1839 verkreeg hij eervol ontslag als majoor der haagsche schutterij,
waarnaar hij in 1833 was overgegaan.
Hij werd 7 Maart 1847 benoemd tot lid van den Raad van State. Van zijn
werkzaamheid in dit lichaam is alleen bekend, dat hij een zeer behoudend rapport
over de door de regeering ontworpen grondwetsherziening, de zoogenaamde 27
wetsontwerpen, heeft uitgebracht; hij wilde o.a. de 3 standen voor de verkiezing der
Provinciale Staten behouden.
Op 25 Mrt. 1848 werd hij in het kabinet-Schimmelpenninck (dl. IV, kol. 1223)
opgenomen als minister van roomsch-katholieken eeredienst. Dit geschiedde op
aanbeveling van den aftredenden minister Mr. J.B. van Son, een ijverigen Roomsche,
die hem goed kende. Ook reeds in 1842 was hij voor deze portefeuille in aanmerking
gekomen, maar toen had Willem II de voorkeur aan een meer geprononceerd
Roomsch-katholiek gegeven.
In het laatst van Juli 1848 reisde hij naar Maastricht om met den gouverneur en
den militairen commandant na te gaan of het noodig was, militaire maatregelen te
nemen om te verhinderen, dat Limburg, waar vooral op het platteland een
anti-nederlandsche en pro-duitsche beweging op touw gezet was, zich bij den
duitschen bond aansloot. Het gevolg is geweest, dat L.F.H. Beerenbroek (dl. II, kol.
113) benoemd is tot commissaris der nederlandsche regeering bij den duitschen
bond, maar de beweging is na eenige maanden verloopen.
In het na de grondwetsherziening opgetreden kabinet-de Kempenaer (dl. III, kol.
677) - Donker Curtius (dl. I, kol. 733) werd Lightenvelt 21 Nov. 1848 minister van
Buitenlandsche Zaken, terwijl hij 24 d.a.v. de portefeuille van roomschkatholieken
eeredienst aan Mr. J.A. Mutsaers overgaf.
Nadat hij 7 Dec. 1848 in het kiesdistrict Bergen op Zoom tot kandidaat voor lid
der Eerste Kamer gekozen was, werd hij bij koninklijk besluit van 11 Jan. 1849 tot
lid benoemd. Hij bleef tegelijkertijd minister.
Op 25 Aug. 1849 werd hij bij de portefeuille van Buitenlandsche Zaken nog belast
met de waarneming van het departement van Justitie. Beiden eindigden tegelijk op
1 Nov. 1849, toen het kabinet door een ministerie-Thorbecke vervangen werd.
Volgens sommigen wilde Thorbecke hem niet in zijn kabinet opnemen omdat van
hem gezegd werd, dat hij tot de Jezuïetenorde behoorde, maar waarschijnlijker is
de reden, dat de Roomschkatholieken, met welken Thorbecke verbonden was, een
man van meer geprononceerde richting benoemd wilden zien.
Het volgend jaar, toen de leden der Eerste Kamer door de Provinciale Staten
gekozen werden, werd op 11 Sept. zijn mandaat niet vernieuwd, zoodat hij in Oct.
ophield lid der Eerste Kamer te zijn. Ook mislukte een poging om hem in Jan. 1851
in het district Tilburg in de Tweede Kamer verkozen te krijgen.
Sedert bracht hij de zomers op zijn buiten verblijf Langenhorst onder Veur door.
Op 23 Sept. 1851 werd hij gekozen tot lid van den raad der gemeente 's
Gravenhage.
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Als gevolg van de grondwetsherziening wilde paus Pius IX h.t.l. de bisschoppelijke
hiërarchie invoeren en daarover waren onderhandelingen loopende, die er toe
leidden, dat deze invoering, tegen welke, nu kerk en staat definitief gescheiden
waren, geen bezwaar meer kon bestaan, zou worden ingevoerd. Naar aanleiding
van deze voor de Roomsch-katholieken heuglijke gebeurtenis uitte de Paus bij zijn
allocutie tot de kardinalen van 7 Mrt. 1853 eenige beleedigingen tegen het
Protestantisme en constateerde hij, dat het Katholicisme h.t.l. veel veld won. Dit
werd door de protestantsche pers en vele predikanten euvel opgenomen en de
gemoederen van het protestantsche volk werden warm gemaakt voor een
petitionnement, door meer dan 50.000 personen geteekend, - verzoekende
maatregelen te nemen tegen de aanstelling der bisschoppen en de roomsche
propaganda. Dit was de Aprilbeweging. Daar koning Willem III, aan wien de petitie
werd aangeboden, een zeer welwillend antwoord gaf, verzocht het kabinetThorbecke ontslag en trad een zoogenaamd conservatief, in werkelijkheid zeer
gematigd kabinet onder leiding van van Hall (dl. VII, kol. 517) en Donker Curtius op.
Mede omdat hij door toedoen van Thorbecke 3½ jaar ambteloos geweest was, nam
Lightenvelt de hem in het nieuwe kabinet aangeboden portefeuille van
roomsch-katholieken eeredienst, waartoe hij 19 Apr. 1853 benoemd werd, aan.
Zonder twijfel door zijn invloed, maar ook door het verstandig optreden van van
Hall, als minister van Buitenlandsche Zaken zijn er door het kabinet geen stappen
gedaan om de eenmaal ingestelde bisschoppelijke hiërarchie, waartegen het
protestantsche volk zich zoo heftig verzet had, te niet te doen.
Bijna onmiddellijk na zijn benoeming werd Lightenvelt naar Rome afgevaardigd
en tevens aan den gezant aldaar, de Liedekerke (dl. VII, kol. 745), die als te
ultramontaansch beschouwd werd, verlof verleend. De organisatie, door kardinaal
Antonelli, staatssecretaris, ontworpen, werd eenigszins gewijzigd en vervolgens op
voorstel van Lightenvelt door het kabinet goedgekeurd.
Terwijl hij te Rome was, werd door van Hall als waarnemend minister van
roomschen eeredienst een wet ingediend en in de Tweede Kamer van 12 tot 25
Aug. 1853 verdedigd, tot regeling van het toezicht op de kerkgenootschappen. Zij
werd daar op 25 Aug. terwijl L. nog steeds afwezig was, zonder twijfel met de
bedoeling, dat niet hij het wetsontwerp zou verdedigen, aangenomen met 41 tegen
27 stemmen en nu deed zich het merkwaardige ge val voor, dat Lightenvelt bij de
behandeling in de Eerste Kamer zeide, dat hij tegenstander der wet was. Zij werd
op 8 Sept. 1853 met 22 tegen 16 stemmen aangenomen. Toen men hem vroeg,
waarom hij dan minister bleef, zeide hij, dit te doen in het ware belang van den
Koning, het algemeene land en de Katholieken in het bijzonder.
De Aprilbeweging had zich opgelost in een onbeduidend gelegenheidswetje.
Intusschen was zijn positie als minister zeer geschokt door het beschreven optreden.
Hij werd door zijn ambtgenooten gered doordat zij hem voordroegen voor gezant
te Parijs. Hij werd als zoodanig benoemd bij koninklijk besluit van 31 December
1853.
Hoewel van nederige afkomst, was hij een volmaakt gentleman en daar geheel
op zijn plaats. Des winters reed hij met keizerin Eugénie schaatsen op de vijvers
van het Bois de Boulogne.
Toen de minister van Buitenlandsche Zaken J.P.J.A. van Zuylen van Nijevelt
bemerkte,
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dat, bij de groote moeilijkheden, waarin Nederland was geraakt door de
onderhandelingen van koning Willem III met Frankrijk omtrent verkoop van het
groothertogdom Luxemburg aan dat rijk - welke wel voor het oogenblik waren
opgelost door het verdrag van Londen van 11 Mei 1867, maar welke door den
gespannen toestand in Europa wel weder konden voorkomen - Lightenvelt ook
wegens zijn hoogen leeftijd niet meer den noodigen steun kon verleenen, werd hij
bij koninklijk besluit van 24 Mei 1867 niet op verzoek eervol teruggeroepen en bij
dat van 5 Juni d.a.v. door den bekwamen neef van den minister, J.P.P. van Zuylen
van Nijevelt, die zelf tweemaal minister van Buitenlandsche Zaken geweest was,
vervangen. Lightenvelt vestigde zich toen te 's Gravenhage. Hij overleed, op reis
zijnde, plotseling.
Ramaer

[Lilaar, Mr. Franciscus Gerardus Reinierus Hubertus van]
LILAAR (Mr. Franciscus Gerardus Reinierus Hubertus v a n ), geb. te Amersfoort 9
Nov. 1823, overl. te 's Gravenhage 23 Apr. 1889, was de zoon van T h e o d o r u s
J o a n n e s v a n L i l a a r en F r e d e r i c a J o s e p h a H e n r i e t t a
Bueckevoort.
Hij werd als student te Leideni ngeschreven 13 Sept. 1843 en promoveerde aldaar
in de rechten op stellingen 25 Nov. 1847. Hij zette zich als advocaat te Amersfoort
neder, werd 27 Apr. 1852 tot lid van den raad dier gemeente gekozen en werd 29
Apr. 1853 benoemd tot substituut-griffier bij de rechtbank aldaar.
Hij werd 27 Dec. 1854 in het kiesdistrict Amersfoort gekozen tot lid der Provinciale
Staten van Utrecht, maar heeft als zoodanig geen zitting genomen, daar hij 10 Mei
1855 tot substituutgriffier van het provinciaal gerechtshof van Noord-Holland te
Amsterdam benoemd werd. Op 3 Sept. 1866 werd hij benoemd tot raadsheer in dat
hof.
Op 4 Juni 1868 volgde zijn benoeming tot minister van Justitie in het kabinet van
Bosse - Fock. Bovendien werd hem de waarneming van het ministerie van
roomsch-katholieken eeredienst opgedragen.
Na al de mislukte pogingen om onze wetboeken in nationalen zin te vernieuwen,
achtte hij het verstandiger, hetgeen het dringendst noodig was bij partieele wetten
te wijzigen en zoo kwamen zonder veel oppositie een wet, die aan vreemdelingen
hetzelfde erfrecht, dat de Nederlanders hadden, verschafte, een waarin de
tentoonstelling op het schavot en de lijfstraffen afgeschaft werden en eenige van
minder belang tot stand.
Meer oppositie was er tegen zijn voorstel tot afschaffing van de doodstraf, alleen
niet voor militaire misdrijven. Een amendement van de Brauw (dl. V, kol. 50) om
een vijftal gevallen van de wet uit te zonderen, werd in de Tweede Kamer verworpen,
en de wet aldaar met 48 tegen 30 stemmen aangenomen. In deze Kamer stemden
verscheiden leden, liberaal-katholiek als van Lilaar, en ook de ultra-katholiek van
Zinnicq Bergmann voor de wet. In de Eerste Kamer waren alle Roomschkatholieken
tegen de wet en werd zij 15 Sept. 1870 met 20 tegen 18 stemmen aangenomen.
Van het ontwerp voor een wet, door hem ingediend omtrent de burgerlijke
rechtsvordering, die noodig was om de wet op de rechterlijke organisatie, in 1861
onder minister Godefroi (dl. IV, kol. 661) tot stand gekomen en die nooit was
ingevoerd, thans mogelijk te maken, werd het eerst de considerans in stemming
gebracht en 23 Juni 1870 met 48 tegen 12 stemmen verworpen; daarvan is het
gevolg geweest, dat die wet nimmer is ingevoerd.
Op het voorstel van hem, die tegelijk waarne-
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mend minister van roomsch-katholiekene eredienst, en van van Bosse (dl. IV, kol.
258), die dit tevens was van hervormde en andere eerediensten, werden deze
departementen bij koninklijk besluit van 29 Oct. 1870 opgeheven. Een poging om
dit ongedaan te maken van de Brauw door een amendement op art. 2 van het
hoofdstuk Justitie der Staatsbegrooting voor 1871, werd 22 Dec. 1870 met 37 tegen
36 stemmen verworpen.
Met het kabinet van Bosse - Fock trad van Lilaar als minister 4 Jan. 1871 af.
Reeds in het begin van Nov. 1870 had hij, vooral wegens bovengenoemd échec,
ontslag gevraagd.
Hij werd bij koninklijk besluit van 11 Dec. 1875 met ingang van 1 Jan. 1876
benoemd tot raadsheer in het gerechtshof te Amsterdam en bij dat van 23 Mei 1878
tot raadsheer in dat te 's Gravenhage. Hij bleef dit tot zijn overlijden.
Hij huwde 20 Juni 1850 T h e r e s i a I s a b e l l a H u b e r t h a T h i j s s e n , geb.
7 Aug. 1826, die hem overleefde en bij wie hij 2 zonen en 2 dochters had.
Ramaer

[Limburg, Hendrik I graaf van]
LIMBURG (Hendrik I graaf v a n ), 1082-1119, zoon van Walram I (die volgt) en
J u d i t h v a n N e d e r - L o t h a r i n g e n . Hij wordt het eerst vermeld als graaf van
Limburg en Arlon in een oorkonde, waarbij hertog Godfried van Bouillon, graaf Albert
III van Namen en anderen zich op uitnoodiging van Hendrik van Verdun, bisschop
van Luik, vereenigen om een Godsvrede tot stand te brengen. Hij werd in strijd
gewikkeld met Egilbert van Ortenburg, bisschop van Trier, waardoor hij zich den
kerkelijken ban op den hals haalde. Omstreeks 1095 stond hij ook bisschop Otbert
van Luik bij in zijn strijd met de stad Leuven en verleende aan genoemden kerkvoogd
bijstand, toen deze den heer van Clermont wilde straffen, die door zijn rooverijen
de scheepvaart op de Maas belemmerde. Als voogd der abdij van St. Truiden was
hij verplicht daarvan den bloei uit al zijn vermogen te bevorderen. Hij beschouwde
zijn betrekking tot St. Truiden alleen uit het oogpunt om voordeel uit de kerkelijke
inkomsten te trekken. Daar de toenmalige abt Dirk hem niet daarin wenschte te
steunen, trachtte hij een anderen monnik, Herman, aan het hoofd der abdij te
plaatsen. Toen de monniken dezen niet als hun overste wilden erkennen, plaatste
hij Herman door geweld aan het hoofd der abdij, terwijl de wettige abt Dirk de vlucht
nam naar den ondervoogd Gilbert van Duras. Van den heer van 's Hertogenrade
eischte Hendrik, om welke reden is niet bekend, het derde gedeelte van diens
gebied. Toen deze heer op Hendriks eischen niet inging, viel Hendrik in het betwiste
gebied, waar hij het eene dorp na het andere in de asch legde. Ook trachtte Hendrik
zijn aanspraken te doen gelden op de heerlijkheid Pronsfeld, een eigendom der
abdij Prüm, zuidwaarts van dit stift, aan de rivier de Prüm gelegen. De abt riep de
hulp van keizer Hendrik IV in, die in April 1101 met een leger naar het Vesdre-dal
oprukte. Hendrik, die niets van onderwerping wilde weten, wist het keizerlijk leger
zulk een groote afbreuk toe te brengen, dat zijn krijgskunde zelfs de verwondering
zijner vijanden afdwong. Na het kasteel Limburg omstreeks twee maanden belegerd
te hebben, trok de Keizer af, nadat de graaf van Limburg plechtig had verzekerd
om den door hem zoozeer benadeelden stiften al het ontroofde terug te geven,
terwijl het geschil over Pronsfeld aan den Rijksdag zou voorgelegd worden. Hendrik
werd door den Keizer op Kerstmis van het jaar 1101 op den rijksdag te Mainz tot
hertog van Neder-Lotharingen en markgraaf van Antwerpen verheven. Hij steunde
dezen Keizer in zijn strijd tegen zijn ontaarden zoon. Ook
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toen deze zijn vader had gevangen genomen en te Beckelheim laten opsluiten en
ook nadat Hendrik IV te Ingelheim (30 Dec. 1105) gedwongen was afstand van de
regeering te doen, bleef Hendrik van Limburg in zijn trouw aan den Keizer volharden.
Nogmaals bracht hij voor zijn meester een leger op de been en leverde Hendrik V
slag bij Visé (22 Maart 1106). Deze verklaarde hem op den rijksdag te Worms
vervallen van de waardigheid van hertog van Neder-Lotharingen en droeg deze op
aan zijn zwager Godfried met den Baard, graaf van Leuven. Dank den ijver van
Hendrik van Limburg won de zaak van den rampzaligen Hendrik IV meer en meer
veld. Doch plotseling veranderde alles weer door het sterven van Hendrik IV te Luik
(7 Aug. 1106). Daar de graaf van Limburg Hendrik V niet als Keizer wenschte te
huldigen, sloeg deze met een leger van 100.000 man het beleg voor het kasteel
Limburg en liet Hendrik als zijn krijgsgevangene naar Durbuy voeren. Na zijn
invrijheidstelling kwam hij in strijd met Godfried met den Baard, zijn mededinger
naar de hertogelijke waardigheid, aan wien hij Daelhem moest afstaan. Ook nam
hij deel aan den strijd der Pausgezinden tegen keizer Hendrik V (1114). Uit zijn
huwelijk met A d e l h e i d v a n B o d e n s t e i n , dochter van B o d s e n van J u d i t h
v a n S c h w e i n f u r t , sproten de volgende kinderen: Walram II (die volgt),
H e n d r i k , bisschop van Luik, gewijd 24 Juni 1145 (overl. te Pavia 6 Oct. 1165),
A g n e s , gehuwd met Frederik IV, graaf van Putelendorf en Sommerschenburg
(overl. in 1125), J u d i t h , gehuwd met Frederik, graaf van Arnsberg, A d e l h e i d ,
gehuwd met Hendrik, graaf de la Roche.
Zie: P.H. W i t k a m p , Geschiedenis der Zeventien Nederlanden II, 366-372; S.P.
E r n s t , Histoire du Limbourg II (1838), 145- 282; A. l e S a g e , Atlas historique
chronologique et généalogique (Bruxelles 1827) tafel XIX; O t t o k a r L o r e n z ,
Genealogisches Handbuch der Europäischen Staatengeschichte, tafel 6; J o s .
H a b e t s , Geschiedenis van het bisdom Roermond 1, 164-166.
Verzijl

[Limburg, Hendrik II graaf van]
LIMBURG (Hendrik II graaf v a n ), 1139-1167, zoon van Walram II (die volgt) en
J u d i t h v a n G e l d e r . Hij vernieuwde na den dood van Godfried met den Baard
den strijd met Brabant, wegens zijn aanspraken op het hertogdom Neder-Lotharingen
en het markgraafschap Antwerpen, wat echter tot zijn schade afliep, want Godfried
II van Brabant veroverde St. Truiden, waar men den limburger als hertog van
Neder-Lotharingen erkende. Alvorens een nieuwen strijd tegen Brabant te beproeven,
na den dood van Godfried II en de minderjarigheid van diens zoon Godiried III,
voerde hij een krijgstocht tegen Gozewijn II, heer van Valkenburg en Heinsberg,
om aan dezen de heerlijkheden Gangelt en Richterich te ontnemen. Hendriks troepen
vielen in diens gebied en deden het kasteel van Heinsberg in vlammen opgaan. In
1146 erfde Hendrik van zijn kinderloos gestorven broeder Walram het
markgraafschap Arlon. Ofschoon deze bezitting tusschen de landen van Hendrik
den Blinde, graaf van Namen en Luxemburg lag, weigerde Hendrik van Limburg en
Arlon geenszins de hulp te verleenen aan Hendrik van Leijen, bisschop van Luik
tegen genoemden graaf. Een der hevigste veldslagen der 12de eeuw, vond te
Andennes plaats (Januari 1151). Na deze overwinning besloot hij weder zijn
aanspraken op de hertogelijke waardigheid in Neder-Lotharingen te doen gelden.
Gelukkig werden ditmaal hevige botsingen voorkomen, want reeds in 1155 sloten
beide partijen een vredesverdrag. De hertogelijke
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titel zou zoowel aan het Huis van Brabant als aan dat van Limburg blijven, terwijl
het hertogelijk gezag zou berusten voor alle landen ten westen van de Maas bij
Godfried III, voor alle streken ten oosten van dien stroom bij Hendrik II. Hendrik van
Limburg, die sedert dien tijd in oorkonden ook hertog van Ardenne wordt genoemd,
koos de zijde van zijn leenheer keizer Frederik Barbara in diens strijd met den
pauselijken stoel. Hij bevond zich met dien monarch bij de plechtigheid der
heiligverklaring van Karel den Groote te Aken (Kerstmis 1165) en vergezelde Frederik
o p zijn tocht naar Italië, waar deze Rome veroverde en een tegenpaus aanstelde.
Toen echter in het leger de pest uitbrak, viel Hendrik van Limburg als een harer
slachtoffers. Zijn gebeente werd naar 's Hertogenrade gevoerd en aldaar in de
abdijkerk ter aarde besteld. Hij was gehuwd met M a t h i l d e v a n S a f f e n b e r g ,
erfgename van Rode (Rolduc of 's Hertogenrade) (overl. 2 Jan. 1146), dochter van
Adolf, graaf van S. en van Margaretha van Schwartzenberg, en hertrouwde met
L a u r e n t i a v a n V l a a n d e r e n , dochter van Dirk van Elzas, graaf van
Vlaanderen, welk huwelijk echter door de kerkelijke overheid ontbonden werd, omdat
beide echtelieden elkander te na in den bloede bestonden. Zijn kinderen uit het
eerste huwelijk waren: Hendrik III (die volgt), M a r g a r e t h a (overl. in 1173), gehuwd
met Godfried III, graaf van Brabant (overl. in 1155), wien zij de voogdij van het stift
St. Truiden ten huwelijk bracht, G e r a r d , heer van Reifferscheid, P h i l i p p u s ,
heer van Wildenberg (overl. in 1220), A g n e s , gehuwd met Albert graaf van Chiny
(overl. in 1172).
Zie: P.H. W i t k a m p , Geschiedenis der zeventien Nederlanden II, 374-375; S.P.
E r n s t , Histoire du Limbourg III (1839), 83-153; J o s . H a b e t s . Geschiedenis van
het bisdomn Roermond I, 51, 52.
Verzijl

[Limburg, Hendrik III hertog van]
LIMBURG (Hendrik III hertog v a n ), 1167- 1221, zoon van den voorgaande. Een
der eerste regeeringsdaden van dezen hertog was, zich te vereenigen met Godfried
III van Brabant en Hendrik den Blinde graaf van Namen en Luxemburg den oorlog
te verklaren, omdat deze hun als hertogen van Neder-Lotharingen de verlangde
hulde weigerde. Beide hertogen zagen zich echter deerlijk in hun verwachtingen
teleurgesteld. Hendrik de Blinde riep zijn neef, graaf Boudewijn IV van Henegouwen,
te hulp, die de Brabanders bij Carnières versloeg, terwijl Boudewijn's zoon hertog
Hendrik zoo in het nauw bracht, dat deze de wijk moest nemen naar Arlon en toen
dit werd belegerd, een verdrag bezegelde, waarbij hij al de in Luxemburg veroverde
kasteelen teruggal (1772). Gedurende de jaren, vallende tusschen 1172 en 1183
zwijgen de kronieken en oorkonden over zijn daden. Eerst in het voorjaar van 1183
vinden wij hem te Trier, waar na den dood van aartsbisschop Arnold van Walecourt
(overl. 25 Mei 1183), de domproost Rudolf van Wied en de aartsdiaken Folmar van
Bliescastel elkaar die waardigheid betwistten, waar hij zich ten gunste van den
laatste verklaarde en diens keuze wist te bevorderen. In Mei 1189 volgde hij met
zijn zonen Walram en Hendrik keizer Frederik I op zijn kruistocht naar Palestina.
Zijn verblijf in het Kruisleger was echter niet van langen duur, want nog voor dit leger
in Palestina aankwam, zien wij Limburgs hertog in strijd met zijn zwager Godfried
III van Brabant. Hij had namelijk de voogdij over het stift te St. Truiden (door zijn
vader bij het huwelijk van Margaretha van Limburg aan Godfried III van Brabant
overgedragen) aan den graaf van Duras en
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vervolgens aan graaf Gerard van Loon verkocht en daar de hertog van Brabant niet
geneigd was dit erfdeel aan zijn bloedverwant op te offeren, kwamen Brabant,
Limburg en Loon in rep en roer. Door tusschenkomst van Philips August, koning
van Frankrijk, kwam er echter een verzoening tot stand (1190). Hij steunde in Aug.
1190 zijn neef Albert van Leuven, toen deze tot bisschop van Luik was verkozen
en deelde in al de vermoeienissen en kosten van den oorlog, voortgesproten uit 's
Keizers onwil, om de keuze van het kapittel te bevestigen. Met den Keizer (Hendrik
VI) verzoend, verklaarde hij op den rijksdag te Worms zich nadrukkelijk tegen het
verraderlijk gevangen houden van Richard Leeuwenhart koning van Engeland, die
door hertog Leopold van Oostenrijk opgelicht en sedert van Dürrenstein naar Trifels
overgebracht was. Na den dood van Albert van Leuven wist Hendrik zijn zoon Simon
tot bisschop van Luik te doen verkiezen (Oct. 1193). Hiertegen kwam Boudewijn V
graaf van Henegouwen in verzet, die vier aartsdiakens voor zich won, om zich naar
den Paus te begeven en bij dezen tegen de uitgebrachte keuze te protesteeren.
Wegens deze tegenwerking zocht hij zich te wreken. De gelegenheid daartoe bood
zich aan, toen Hendrik de Blinde, graaf van Namen en Luxemburg in twist was met
genoemden Boudewijn over de erfopvolging in de landen tusschen Maas en Moezel.
Hij snelde met zijn zonen Walram, Simon en Hendrik den graaf van Namen en
Luxemburg te hulp; zij raakten echter in den slag van Noville sur Mehaigne (1 Aug.
1194) als krijgsgevangenen in Boudewijn's macht, werden echter door tusschenkomst
van den hertog van Brabant na gijzelaars gesteld te hebben vrijgelaten. In den strijd
tusschen Philips van Hohenstaufen en Otto IV van Brunswijk om de duitsche
koningskroon, koos Hendrik de zijde van Otto, terwijl diens zoon Walram in dienst
van Philips trad, die hem tot belooning het slot Bernstein schonk. Hendrik nam in
1214 deel aan den strijd tusschen Engeland, Duitschland en Vlaanderen eenerzijds
en den koning van Frankrijk anderzijds; hij kwam keizer Otto IV met hulptroepen,
die uit 700 tot 800 ruiters bestonden, te hulp, maar dit aanzienlijk hulpcorps leed
een gevoelige nederlaag in den slag van Bouvines (27 Juli 1214). Hij ondersteunde
Otto in zijn strijd tegen zijn nieuwen mededinger om de keizerskroon, Frederik van
Hohenstaufen. Hij nam Frederiks volgeling, den hertog van Beieren, gevangen en
liet hem naar het slot te Nydeggen voeren. Ook verdedigde hij Aken voor Otto met
zoo goed gevolg, dat Frederik, na deze stad zevenmaal bestormd te hebben, moest
aftrekken. Uit wraak maakte Frederik met zijn legerbenden het platteland van Limburg
onveilig. Uit zijn huwelijk met S o p h i a v a n S a a r b r u g g e n (overl. na 1195)
werden de volgende kinderen geboren: Walram III (die volgt), S i m o n , gekozen
bisschop van Luik, Oct. 1193 (overl. te Rome 1 Aug. 1195), H e n d r i k , heer van
Wassenberg (overl. in 1216), F r e d e r i k , voogd van Hesbaie (overl. in 1212, gehuwd
met M a r i a v a n L u m a i n g ), G e r a r d , heer van Wassenberg (overl. 7 Sept.
1225, gehuwd met B e a t r i x v a n M e r h e m ), J u d i t h , gehuwd met Goswinus
IV, heer van Valkenburg, M a t h i l d e , gehuwd met Willem II, graaf van Gulik (overl.
in 1207), l s o l d e , gehuwd met Dirk I, heer van Heinsberg, M a r i a , gehuwd met
Godfried van Leuven.
Zie: P.H. W i t k a m p , Geschiedenis der Zeventien Nederlanden II, 376-383; S.P.
E r n s t , Histoire du Limbourg III (1839), 154- 424; A. l e S a g e , Atlas historique,
chronolo-
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gique et généalogique (Bruxelles 1827) tafel XIX; J o s . H a b e t s , Geschiedenis
van het bisdom Roermond I, 170-171.
Verzijl

[Limburg, Hendrik IV hertog van]
LIMBURG (Hendrik IV hertog v a n ), 1226- 1247, zoon van Walram III, die volgt.
Hij trok zich het lot aan der vijf kinderen zijns schoonbroeders Frederik van Isenburg
en verdedigde hun rechten tegen Adolf graaf van Mark, hun vaders neef, die een
groot deel hunner bezittingen aan zich trok. In 1227 ging hij met keizer Frederik II
naar het H. Land, en stond hem bij in zijn strijd tegen den Paus; hij werd ook door
hem, naast den hertog van Brabant en den aartsbisschop van Keulen als gezant
naar Engeland gezonden, om voor hem de hand te verwerven der zuster van koning
Hendrik III van Engeland, en na hun terugkeer waren zij ook tegenwoordig bij de
huwelijksplechtigheden te Worms (20 Juli 1235). In 1242 geraakte Hendrik in strijd
met de aartsbisschoppen van Keulen en Mainz. Verdere bijzonderheden zijn van
hem niet bekend. Hij overleed 25 Febr. 1247 en werd in de abdij van Altenberg
begraven. Uit zijn huwelijk met E r m g a r d e , gravin en erfgename van Berg, dochter
van Adolf IV, sproten de volgende kinderen: A d o l f (overl. in 1259), die zijn vader
als graaf van Berg opvolgde en in 1249 huwde met M a r g a r e t h a v a n
H o c h s t a d e , Walram IV (die volgt) en R i c h a r d e , gehuwd met Willem IV, graaf
van Gulik.
Zie: P.H. W i t k a m p , Geschiedenis der zeventien Nederlanden II, 386-388; S.P.
E r n s t , Histoire du Limbourg IV (1839), 123-231; O t t o k a r L o r e n z , Genealogisch
Handbuch der Europäischen Staatengeschichte, tafel VI.
Verzijl

[Limburg, Walram I graaf van]
LIMBURG (Walram I graaf v a n ), als zoodanig bekend 1061-1082, was een zoon
van W a l r a m , graaf of markgraaf van Arlon en van A d e l a , dochter van Dirk I,
hertog van Opper- Lotharingen, had van zijn vader Arlon geërfd, terwijl zijn huwelijk
met J u d i t h , een dochter van Frederik, hertog van Neder-Lotharingen en van
Gerberga van Boulogne hem verschillende goederen in den Maasgouw aanbracht,
o.a. het slot Limburg aan de Vesdre. Dit werd het stamhuis der graven, later hertogen
van Limburg. Uit zijn levensgeschiedenis is weinig bekend. Hij komt ook voor onder
den naam W a l r a m U d o . Voor het eerst wordt hij vermeld in een oorkonde van
het jaar 1061, waarin hij een hoorige of lijfeigene vrouw aan het kapittel van St.
Adalbert te Aken afstond. Hij wordt in dat stuk comes U d o d e L e m b o r c h
genoemd. Als zijn kinderen worden vermeld: Hendrik I (zie eigen artikel hiervoor),
A g n e s , gehuwd met Hendrik graaf van Tübingen en G e r t r u d i s , gehuwd met
Willem graaf van Bourgondië.
Zie: S.P. E r n s t , Histoire du Limbourg II (1838), 127-144); P.H. W i t k a m p ,
Geschiedenis der zeventien Nederlanden II, 262, 366; A. l e S a g e , Atlas historique,
chronologique et généalogique (Bruxelles 1827), tafel XIX; O t t o k a r L o r e n z ,
Genealogisch Handbuch der Europäischen Staatengeschichte, tafel VI en Xb.
Verzijl

[Limburg, Walram II graaf van]

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 8

LIMBURG (Walram II graaf v a n ), bijgenaamd de Heiden, 1119-1139 (overl. 23
April 1139), zoon van Hendrik I (zie artikel) en A d e l h e i d v a n B o d e n s t e i n .
Hij mengde zich, nauwelijks aan het bestuur gekomen, in den strijd over den
bisschoppelijken stoel te Luik, die door twee mededingers aan elkander werd betwist:
Alexander van Gulik, vicaris-generaal, en Frederik van Namen, proost van St.
Lambert. Hij koos de zijde van den laatste en smaakte de voldoening de door hem
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gekozen partij te zien zegevieren. Toen na het afsterven van keizer Hendrik V. op
23 Mei 1125 te Utrecht, Lotharius van Saksen en Koenraad van Hohenstaufen,
elkaar de keizerskroon betwistten, koos Walram de zijde van den eerste. Deze droeg
hem als belooning de waardigheid van hertog van Neder-Lotharingen en van
markgraaf van Antwerpen weder op; hij kwam daardoor in strijd met Godfried met
den Baard, op wien hij 7 Aug. 1130 in den slag bij Wilder een groote overwinning
behaalde, maar die zich, na zijn verzoening met Lotharius, als hertog wist te
handhaven. Na den dood van Lotharius (3 Dec. 1137) verzoende Walram zich met
Koenraad van Hohenstaufen. Walram bevorderde omstreeks 1134 de stichting van
de abdij van Everbode of Averbode in de Brabantsche Kempen en begiftigde de
abdijen van Stavelot,Steinfeld, Kloosterrade en Orval. Hij was gehuwd met J u d i t h
v a n G e l d e r (overl. 24 Juni 1151, begr. in de abdij Kloosterrade of Rolduc),
dochter van Gerard II, graaf van Gelder en van Ermgarde van Zutphen, die hem de
volgende kinderen schonk: Hendrik II (zie eigen artikel), W a l r a m , graaf van Arlon
(overl. in 1146), G u i , kanunnik en diaken van St. Lambert te Luik, G e r a r d , heer
van Wassenberg (overl. 1153), B e a t r i x , gehuwd met R u p e r t graaf van
Laurenberg, (overl. 1147) en A d e l h e i d , gehuwd met E g b e r t graaf van
Tecklenburg.
Zie: P.H. W i t k a m p , Geschiedenis der zeventien Nederlanden II, 372-374; S.P.
E r n s t , Histoire du Limbourg III (1839) 1-82; A. l e S a g e , Atlas historique
chronologique et généalogique (Bruxelles 1827) tafel XIX.
Verzijl

[Limburg, Walram III hertog van]
LIMBURG (Walram III hertog v a n ), 1221-1226, zoon van Hendrik III (zie artikel)
en S o p h i a v a n S a a r b r u g g e n . Hij was door zijn huwelijk met E r m e s i n d e ,
dochter van Hendrik den Blinde, graaf van Luxemburg, la Roche en Durbuy
geworden, ook voerde hij het bestuur over een deel van Namen en het
markgraafschap Arlon, dat zijn vader tot bruidsschat zijner schoondochter had
bestemd (Mei 1214). Ook was hij heer van Montjoie en 's Hertogenrade. Hijkwam
in twist met Engelbert van Berg, aartsbisschop van Keulen, die zich verzette tegen
het huwelijk van Walram's zoon Hendrik met de dochter van zijn broeder, Adolf V
graaf van Berg, welke twist echter door vergelijk werd bijgelegd. Frederik van
Issenburg, met een dochter van Walram gehuwd, was voogd van het ambt Essen
en kwam in die hoedanigheid in strijd met genoemden aartsbisschop, die door hem
verraderlijk om het leven werd gebracht (7 Nov. 1225). Frederik zocht bij zijn
schoonvader op het kasteel Limburg een schuilplaats. Hij bereikte dit echter niet,
werd door Baudoin de Genneffe gevangen genomen en te Visé aan Gerard III graaf
van Gelder, den bondgenoot van den nieuwen aartsbisschop van Keulen, Hendrik
van Mulenark, uitgeleverd. Van Walram is weinig naders meer bekend. Hij bevond
zich o.a. op den rijksdag te Cremona en overleed op den terugweg uit Italië
gedurende de vasten in 1226. Zijn lijk werd in de abdij Kloosterrade ter aarde besteld.
Hij was tweemaal gehuwd; het eerst met C u n e g o n d i s (door oudere schrijvers
ten onrechte erfgename van Valkenburg genoemd) en vervolgens met E r m e s i n d e
v a n L u x e m b u r g (overl. 1246), weduwe van Thibaut I van Bar, dochter van
Hendrik II en van Agnes van Gelder. Uit het eerste huwelijk: Hendrik IV (zie artikel),
M a r g a r e t h a , gehuwd met Frederik graaf van Isenburg (terecht gesteld te Keulen
1226), M a t h i l d e (overl. 1234), gehuwd met Willem III graaf van Gulik (overl.
1218), W a l -

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 8

1054
r a m , heer van Poilvache, Montjoie en Sittard (overl. 1242), ten onrechte door
oudere schrijvers heer van Valkenburg genoemd, huwde 1218 met I s a b e l l a v a n
B a r . Uit het tweede huwelijk: H e n d r i k V, bijgenaamd de Blonde, graaf van
Luxemburg en la Roche, later ook markgraaf van Arlon 1246-1281 (overl. 24 Dec.
1281), in 1240 gehuwd met M a r g a r e t h a v a n B a r (overl. 23 Nov. 1275),
C a t h a r i n a , markgravin van Arlon (overl. in 1255) in 1225 gehuwd met Mattheus
II hertog van Lotharingen, G e r a r d , heer van Durbuy, Roussy en Villance, gehuwd
met M a t h i l d e v a n C l e e f , dochter van Dirk, heer van Dinslaken en van
Elisabeth van Brabant.
Zijn graftombe in de abdij van Rolduc is afgebeeld in R. C o r t e n , Rolduc voorheen
en thans (1893) blz. 17.
Zie: P.H. W i t k a m p , Geschiedenis der zeventien Nederlanden II, 383-386; S.P.
E r n s t , Histoire du Limbourg IV (1839) 1-122; A. l e S a g e , Atlas historique,
chronologique et généalogique Bruxelles 1827 tafel XIX.
Verzijl

[Limburg, Walram IV hertog van]
LIMBURG (Walram IV hertog v a n ), 1247-1279 of 80, zoon van Hendrik IV (zie
artikel) en E r m e n g a r d e v a n B e r g . Hij koos de partij van den roomsch koning
Willem van Holland tegen keizer Frederik II, trad krachtig op tegen de duitsche
ridders van St. Pietersvoeren, die zich een te groote macht in het hertogdom Limburg
aanmatigden. Ook stond hij den aartsbisschop van Keulen bij, bij het dempen der
onlusten in het Keulsche stift en was hij tegenwoordig bij de verkiezing van Richard
van Cornwallis tot duitsch koning (13 Jan. 1265). Ook stond hij zijn bloedverwant
Engelbert van Valkenburg, aartsbisschop van Keulen, bij in zijn strijd tegen zijn
oproerige onderdanen en deed een aanslag op de stad Keulen, waar hij echter
gevangen werd (15 Oct. 1268). In 1279 steunde hij den graaf van Gulik in zijn strijd
tegen Siegfried van Westerburg, aartsbisschop van Keulen. Wanneer Walram
overleed is niet met juistheid bekend. Maar zeker is het, dat in Mei 1280 een ander
regent Limburg bestuurde. Walram huwde in eersten echt met J u t t a v a n C l e e f
(overl. 1275), dochter van Dirk VI en Hedwig van Meissen, en hertrouwde in 1276
C u n e g o n d a v a n B r a n d e n b u r g , een dochter van Otto en Beatrix van
Bohemen. Uit het eerste huwelijk sproot een dochter E r m e n g a r d e , erfgename
van het hertogdom Limburg, die naar alle waarschijnlijkheid in de eerste helft van
1283 overleed en in de abdij Gravendal bij Asperden werd begraven. Zij was gehuwd
met Reinoud I graaf van Gelder (overl. 9 Oct. 1326), zoon van Otto II en Philippa
van Ponthieu, naast zijn echtgenoote in genoemde abdij begraven.
Zie: P.H. W i t k a m p , Geschiedenis der zeventien Nederlanden II, 388-394; S.P.
E r n s t , Histoire du Limbourg IV 1839, 232-583; O t t o k a r L o r e n z ,
Genealogisches Handbuch der Europäischen Staatengeschichte, tafel VI.
Verzijl

[Limburg Bronckhorst Strirum, Agnes Catharina gravin van]
LIMBURG BRONCKHORST STIRUM (Agnes Catharina gravin v a n ), geb. in 1629,
overl. te Well (Lb.) 27 Dec. 1686, dochter van B e r n a r d A l b r e c h t en van A n n a
M a r i a v a n d e n B e r g , was vrouwe van Well (Lb.) en Blitterswijck. Over Well
(Lb.) ontstonden na den dood harer moeder hevige twisten tusschen haar en haar
zusters; zij bezat Well (Lb.) tegelijk met haar zuster M a r i a B e r n a r d i n a ,
echtgenoote van Maurits graaf van Limburg-Stirum; haar gedeelte van Well (Lb.)
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kwam na haar dood aan haar zuster Juliana Petronella (vgl. volgend artikel). Zij was
in eerste huwelijk in 1644
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getrouwd met D i r k v a n L i j n d e n , welke in of vóór 1652 overleed; ofschoon hij
heer van Hemmen en Blitterswijck wordt genoemd, is het onjuist dat hij deze
heerlijkheden heeft bezeten, daar hij vóór zijn vader overleed, met wien hij door
vele schrijvers verwisseld wordt; hij verschijnt 1644-1647 in de ridderschap van
Nijmegen en verhuist in het laatste jaar naar Well (Lb.); hij was zoon van Dirk (dl.
VII, kol. 806) en Heilwigh Vijgh. Zij hertrouwde in 1652 met W i l l e m W i r i c h v o n
D h a u n , graaf van Falckenstein, heer van Broich, welke 22 Aug. 1682 overleed.
Uit het eerste huwelijk was een zoon: B e r n a r d A l b r e c h t D i e d e r i k v a n
L i j n d e n , heer van Blitterswijck, (geb. 22 Juli 1649), waarmede hij onmondig na
den dood van zijn grootvader 7 Dec. 1652 werd beleend. Hij reisde op 18 jarigen
leeftijd naar Duitschland en elders, ten einde zich in alle adellijke exercitiën te
oefenen. Hij nam 3000 rijksdaalders voor reisgeld mede, waarmede hij, onder
toestemming zijner moeder, die de voogdij over hem had, zijn deel in de heerlijkheid
Blitterswijck belastte. Na 6 jaren zou hij de heerlijkheid weder ontlasten of
prolongatiebrieven geven, waarin hem echter de dood verhinderde; hij stierf in
Frankrijk 26 Juli 1670. Zijn moeder eischte nu een vasten lijftocht van 2000 gl.
venloosch en kwam hierdoor in een langdurig proces met haar zwager Frans van
Lijnden (dl. VII, kol. 807), dat ten hare gunste beslist werd. De heerlijkheid
Blitterswijck werd bij wijze van subhastatie publiek verkocht en in 1683 aangekocht
door Caspar van Merwijck, heer van Kessel (dl. VII, kol. 864), zoon van Willem en
Judith van Lijnden, voor 40424 gulden. Niet tevreden met haar lijftocht eischte Agnes
Catharina nog een jaarlijksche rente en ging ook met hem in proces. Den 19en April
1686 werd echter op haar huis te Well (Lb.) tusschen beide partijen een verdrag
gesloten en haar een jaarlijksche uitkeering van 1500 gulden verzekerd. Het schijnt
dat het kasteel van Blitterswijck toen door krijgsknechten bezet was. Tot 14 Mei
1686 logeerde er, op last van den hertog van Mansfeld, kapitein Zimenes, met een
deel zijner compagnie; hij werd vervangen door Juan de Barjoneir, die er tot Juni
bleef. Tot 8 Jan. 1692 bleef Blitterswijck met Kessel vereenigd, wanneer Caspar
van Merwijck beide aan zijn oom Frans van Lijnden overdroeg.
Zie: G e r a r d P e t e r s , Kroniek van Keiretzem en Annadael in Limburg's
Jaarboek (1899), 217, 218, 221, 222); 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 het kwartier van Nijmegen, 238; Maasgouw (1881), 470, 1909, 5;
Stamtafel der graven van Limburg Stirum, 24.
Verzijl

[Limburg Bronckhorst Stirum, Juliana Petronella gravin van]
LIMBURG BRONCKHORST STIRUM (Juliana Petronella gravin v a n ), geb. in
1632, overl. te Well (Lb.) 30 Juli 1718, zuster van de voorgaande, was vrouwe van
Well (Lb.) en Annadael bij Posterholt. Na de hevige twisten tusschen haar, haar
zusters (vgl. vorig artikel) en de weduwe van graaf Frederik van den Berg, geb.
J o s i n a W a l b u r g i s v a n L ö w e s t e i n - R o c h e f o r t , kregen zij en haar
man Annadael toegewezen, dat zij als weduwe aan haar zoon Karel overliet. Zij
kwam later in het volledige bezit van Well (Lb.); zij wordt ons beschreven als een
vrouw met goede eigenschappen, nauwgezet en vol genegenheid voor hen, die zij
haar vertrouwen had geschonken, echter zeer trots op en gehecht aan haar stand.
Haar trots en standsgevoel moeten wel geweldig geschokt zijn, toen zij vernam, dat
haar zoon Max (dl. VI, kol. 1099) heimelijk te Munster was getrouwd met de dochter
van den scholtis en rentmeester Johan Hubert Boermans,
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waarom zij hem onterfde. Zij was 4 Jan. 1663 gehuwd met H e n r i graaf d e P a s ,
markies de Feuquières, heer van Harbonniers, welke 8 Nov. 1693 te Well (Lb.)
overleed, zoon van Isaac en Anne Louise de Grammont, waarvan de volgende
kinderen: H e n d r i k , gouverneur van Monçon (geb. 1667, overl. 1747), Maximiliaan
Hendrik (dl. VI, kol. 1099), K a r e l (geb. 1671, welke 4 Dec. 1694 met Annadael
werd beleend en in het begin van Juni 1702 bij het beleg van Kaiserswerth sneuvelde,
A n n a L o u i s a , welke met den markies de Goimpy huwde.
Henri de Pas had ook nog een natuurlijke dochter Juliana Pas (overl. in 1741,
begraven te Weeze bij Goch), welke Bartholomeus Thomas van Daell, heer van
Hoest (overl. in 1736, begraven te Weeze) huwde (zie over haar: R o b . S c h o l t e n ,
Das Cistercienserinnen-Kloster Grafenthal zu Asperden, 142).
Zie: G e r a r d P e t e r s , Kroniek van Keiretzem en Annadael in Limburg's
Jaarboek (1899), 209, 217, 218, 220-222, 240; Stamtafel der graven van
Limburg-Stirum, 24; F e r d i n a n d S m i d t , Die Frauen und Nachkommen des
Grafen Heinrich vom Berge in Publ. de la soc. hist. et arch. dans le Limbourg (1922)
70; G e r a r d P e t e r s , Notices historiques et généalogiques sur la famille de Pas
de Feuquiéres in Limburg's Jaarboek (1902), 148; A.F. v a n B e u r d e n , Hoe een
Venloosch kind gravin werd in Nieuwe Venlosche Courant d.d. 16 April 1923;
Maasgouw 1909, 5.
Verzijl

[Limpens van Doenrade, Mr. Herman Josef Ernest de]
LIMPENS VAN DOENRADE (Mr. Herman Josef Ernest d e ), geb. op het huis
Doenrade onder Oirsbeek (Limb.) 17 Dec. 1839, zoon van J a n L o d e w i j k
C h r i s t i a a n en van K a t h a r i n a S o p h i a d e G n a i t a uit Aken, overleed te
's Hertogenbosch in het ziekenhuis 30 Juni 1886. Ernest de L. voltooide zijn
gymnasiate studiën in de collegiën der Jezuïeten te Sittard en te Namen. Hij
promoveerde aan de leidsche hoogeschool tot doctor in de rechten, 11 Juni 1863.
Achtereenvolgens was hij griffier bij de kantongerechten te Horst, Heerlen en
kantonrechter te Gennep en te Heerlen, in welke plaats hij werkzaam was tot zijn
dood. Zijn familie bewoonde sinds meer dan anderhalve eeuw het kasteel Doenrade
en bekleedde verscheidene posten bij de rechtelijke macht (dl. I, kol. 1274 en v.v.).
Hij werd in het familiegraf te Oirsbeek bijgezet. Ernest de Limpens was ongehuwd
en zeer rijk. Bijna geheel zijn fortuin, meer dan een half millioen franken, besteedde
hij bij testament van 6 Jan. en 27 Febr. 1886 voor de oprichting van een fundatie
‘Stichting van Jan de Limpens’ voor noodlijdenden in de gemeenten Oirsbeek,
Merkelbeek, Bingelrade enz. De burgemeesters en R. Kath. pastoors van die
plaatsen werden de beheerders. De helft der inkomsten werd toegezegd voor
studiebeurzen voor de afstammelingen van zijn broeder K a r e l C o r n e l i u s . Bij
onstentenis van dezen, was alles voor ondersteuning en onderwijs van R.K. personen
uit den arbeidenden en kleinen boerenstand.
Zie: H a b e t s , Geschiedenis bisdom Roermord III, 615-619.
Fruytier

[Lindeborn, Jan]
LINDEBORN (Jan), geb. te Deventer omstreeks 1630, gest. te Utrecht 5 Aug. 1696.
Hij studeerde te Keulen, waar hij werd bevorderd tot licentiaat in de godgeleerdheid
en daarna tot priester werd gewijd. In 1656 werd hij benoemd tot kapelaan der
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parochie van St. Nicolaas te Utrecht. In 1671 volgde zijn benoeming tot pastoor van
diezelfde parochie; hij was tevens provicaris van het vacante bisdom
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Deventer. Deze ambten heeft hij tot zijn dood bekleed. Hij was in zijn tijd zeer bekend
om zijn vele publicatiën. Omstreeks 1665 gaf hij een boekje de Ladder Jacobs uit,
waarin hij met warmte en beslistheid optrad voor de klopjes, de vrouwen, die zonder
nonnen te zijn samenwoonden en krachtig voor het geloof arbeidden. Intusschen
werden velen daardoor geërgerd; er werd zelfs te Rome een aanklacht tegen hem
ingediend bij de Propaganda. Hij reisde toen daarheen, maar kon zich
rechtvaardigen. Maar voorzichtigheidshalve gaf men hem slechts verlof zijn boek
in het Latijn uit te geven. Zoo verscheen: Scala Jacob Virginibus Deo cum proposito
o

perpetuae continentiae in saeculo famulantibus applicata (Antwerpen 1666, 12 ).
Een bloemlezing daaruit (Flosculi selectiores) dreef den dominicaan Freylinck te
Keulen tot het schrijven van een Scala Jacob a R.D. Johanne Lindeborn virginibus
Deo cum proposito perpetuae continentiae in seculo famulantibus inserte applicata
o
o
(Keulen z.j. 12 ). Lindeborn antwoordde daarop met een Spongia (Antw. 1668, 12 );
daarop Freylinck weer met een Amica dissertatio de spongia Lindebornii (Keulen
o
1668, 12 ). Verder was Lindeborn vooral catechetisch werkzaam. Hij schreel Notae
o
catecheticae in matrimonium sacrum (Keulen 1675, 12 ), dat ook in het Fransch
werd vertaald; Tractatus de efficacia sacrificii quae obtulit lex divina mosaica (Antw.
o
1677, 12o), In poenitentiae sacramentum notae catecheticae (Keulen 1677, 12 );
o
In unctionis extremae sacramentum notae catecheticae (Keulen 1679, 12 ); Notae
o
catecheticae in ordinationis sacramentum (Keulen 1682, 12 ); Notae catecheticae
o
in baptismi sacramentum (Keulen 1682, 12 ). Hij behandelde dus vijf van de zeven
sacramenten. Verder gal hij nog een lijdensgeschiedenis in drie boekjes: Jesus
sepultus sive ea passionis Domini pars, in qua de redemptione mortui sepultura
agunt evangelia secundum literam explicata et moralibus documentis illustrata
o
o
(Keulen 1684, 12 ); Jesus sub Pontio Pilato passus (als voren; Keulen 1689, 12 );
o
Jesus mortuus (als voren; Keulen 1690, 12 ). Maar het werk, waardoor Lindeborn
nog altijd bekend is, is zijn Historia sive notitia episcopatus Daventriensis (Keulen
o
1670, 12 ), dat niet alleen de geschiedenis van het bisdom van Deventer geeft,
maar ook die van het geestelijkkerkelijk leven vóór de oprichting van die diocese,
en daarom nog een goede bron is voor de geschiedenis der moderne devotie. Het
boek is met vele bijvoegselen opgenomen in de Historia episcopatuum Foederati
Betgii van v a n H e u s s e n L.B. 1719, fol..
Zie: de gewone biogralische woordenboeken en daarnaast: V e l t h u y s e n ,
Aanteekeningen op Lindeborn's Historia episcopatus Daventriensis: Archief
aartsbisdom Utrecht 1887, 330 vlg., 1888, 1 vlg., 266 vlg., 1889, 106 vlg., 1890, 58
vlg., 329 vlg., 1892, 132 vlg., 420 vlg., 1894, 89 vlg., 1896, 31 vlg.
Brugmans

[Linden, Andries Pietersz. van der]
LINDEN (Andries Pietersz. v a n d e r ), overl. te Delft in 1664. Hij werd luthersch
predikant aldaar 15 Oct. 1618, en schreef: Harmonia Lutheri et Lutheranorum (1635),
herdrukt in 1644. Een bestrijding van dit boekje verscheen in Van de wilie Godes
(Maessluys 1646) door Leonardus Fodinaeus (zie in dit deel, kol. 553), welk werkje
door van der Linden met een verweerschrift beantwoord werd. Ook schreef hij tegen
R o e l o f I s a a c z . Korte antwoort op dat schandelicke teugen- en tasterboek van
Reolof Isaacsen.... (Amsterd. 1652), waartegen verscheen: Roelof Isaacz. onschuldl
en Andries Pietersz van der Linde zijn 186 valsche beschuldigingen.... (Amst. 1654).
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Zie: J. L o o s j e s , Naamlijst van predikanten.... der luth. kerk in Ned. ('s Gravenh.
1925), 167.
Knipscheer

[Linden, Gulielmus van der]
LINDEN (Gulielmus v a n d e r ), geb. te 's Gravenhage 19 Juli 1820, gest. te Vechel
1878. Hij studeerde aan het College der Propaganda te Rome, waar hij acht jaren
verbleef 1836-1848. Priester geworden keerde hij naar Holland terug in 1844. Van
1848-1853 was hij secretaris van Mgr. C. Belgrado, internuntius en laatsten
vice-superior. Daarna werd hij rustend geestelijke eerst te 's Gravenhage, later te
Vechel, waar hij in het gesticht der Eerw. zusters overleed.
Kleijntjens

[Linden, Henricus Antonides van der]
LINDEN (Henricus Antonides v a n d e r ), eigenlijk zich zelven noemende:
H e n r i c u s A n t o n i i N e r d e n u s , geb. te Naarden 13 Febr. 1546, overl. te
Franeker 14 Maart 1614. Zijn ouders waren: A n t o n i u s , schoolmeester, en
H e n r i c a v a n L o o s d r e c h t . Hij was gehuwd met L u d o v i c a H e r b e r t s
W i j n c o o p , een geldersche, en had bij zijn sterven vijf zonen. In de St.Maartenskerk
te Franeker is zijn graf. Eerst zijn nazaten namen den naam v a n d e r L i n d e n
aan, en voegden dien aan den zijne toe. Een leerling was hij van de reguliere
kanunniken in Naarden, maar reeds vóór 1567 beleed hij de gevoelens der
hervormden, waarom hij met den marteldood voor oogen werd gekerkerd. Hij wist
te vluchten; zijn vader en vele verwanten vonden den dood in den moord te Naarden
op 1 Dec. 1572. In Oostfriesland moest hij in eigen onderhoud voorzien, maar wist
zich in de bijbelsche talen en de godgeleerde studiën zóó te bekwamen, dat hij in
die dagen schreef: Adolescentia seu exilium, hoc est historia Tobiae, poetica
paraphrasi reddita (uitgegeven in 1611). In 1573 werd hij predikant te Dijkhuizen,
in 1579 te Enkhuizen. In 1582 is hij vruchteloos te Leeuwarden beroepen (R o m e i n ,
a.w., 13, aant. 1); in 1585 benoemd tot hoogleeraar te Franeker. Hier dankte hij
namens de hoogleeraren Abel Frankena (zie in dit deel, kol. 565) voor hetgeen deze
namens de overheid gesproken had bij de opening van de nieuwe academie, en
verbond daaraan den wensch, dat de hoogeschool onder hoogeren zege rijke
vruchten mocht afwerpen, en de verzekering, dat hij en zijn ambtgenooten zich
daartoe zouden beijveren. Terstond hield hij nu de inwijdnigsrede, die met een
ernstig gebed werd besloten. Met Sybrandus Lubbertus (dl. II, kol. 843-849) en
Martinus Lydius (zie in dit deel, in voce) is hij naar Leeuwarden afgevaardigd om
een geschil te helpen beslechten, waarop hij wederom in 1590 naar deze stad
beroepen is (verhaalt B o e l e s , a.w. 11, 37). In 1603 reisde hij voor een zelfde doel
naar Bolsward. De leidsche hoogeschool schonk hem den titel van doctor 7 Aug.
1593. De gemeente te Alkmaar beriep hem vergeels in 1596. Ook gaf hij een
handleiding voor aanstaande predikanten uit: Episcopus. Tabula de proprietalibus
Episcopi, seu ministri verbi Dei ex Fontibus Israelis extrucia, in usum candidatorum
ministerii verbi studiosorum (Franeq. 1587), later: De correctione fratrum ecctesiastica
aphorismi. Talrijke disputen onder zijn leiding door studenten gehouden zijn bewaard
in: Systema theologicum disputationibus publicis propositum in academia
Franequerensi (Fran. 1611). In hetzelfde jaar gal hij een opsomming van zijn
letterarbeid in druk met den titel: Catalogus laborum litterariorum annis jam XXVI
variis temporibus et tocis elucubratorum (Fran. 1611). Ubbo Emmius (dl. VII, kol.
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408) noemde hem ‘vir insigniter facundus’. Nog in den laten avond zijns levens gaf
hij op veler aandrang een gedenkboek uit van de inwijding der academie: Initia
academiae frannequerensis, ejusdem templi et gubernatio-
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nis, Tempus institutae acad. Dedicatoria autoris consilium, eam proxime sequens
oratio D. Ab Frankena exponit (Fran. 1613). Hij was ‘een vijand van dogmatisch
getwist’ (Knappert).
Een portret door een onbekend kunstenaar bevindt zich in het stadhuis te Franeker;
een portret geschilderd door Joannes Nicolai is gegraveerd door W. Delff.
Zie: W.B.S. B o e l e s , Frieslands hoogeschool (Leeuw. 1878-79), I, 10-21, II,
36-40; J. R e i t s m a , Gesch. v.d. Hervorming en de Herv. Kerk (3de dr. Utr. 1916),
368, 370, 451; L. K n a p p e r t . , Gesch. der Ned. Herv. Kerk I (Amst.1911) 151 v.;
V e e r i s e n d e P a a u w , Vern. kerkelijk alphabeth Enkh. 1750, 127.
Knipscheer

[Linden van Slingelandt, Johan van der]
LINDEN VAN SLINGELANDT (Johan v a n d e r ), geb. te Dordrecht 15 Febr. 1701,
overl. aldaar ongehuwd 12 Dec. 1782, was de zoon van A d o l p h v a n d e r
L i n d e n en M a r g a r e t h a v a n S l i n g e l a n d t . Hij was koopman in ijzer,
meester-munter en een groot kunstverzamelaar, die in zijn groot woonhuis aan het
begin der Walenvest te Dordrecht een collectie van 701 schilderijen bijeenbracht,
waaronder 38 van Aelbert Cuyp, die op de veiling, 22 Aug. 1785 en volgende dagen
gehouden, ƒ 23.414 opbrachten. Ook van andere beroemde meesters waren er
aanmerkelijke stukken.
Zijn portret werd in 1748 vervaardigd door A. Schouman in zwarte kunst.
Zie: Oud-Holland II, 283, 290, VI en vlg. pass.; 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, 403; W u r z b a c h , Niederl. Künstlerlex. II., 624.
v. Dalen

[Lindo, Philip Moravier]
LINDO (Philip Moravier), geb. te Londen 13 Mrt. 1822, overl. te Delft 23 Sept. 1892,
was in zijn jonge jaren schilder. In 1849 vestigde hij zich te Dùsseldorf, waar hij lid
werd van den Dùsseldorfer Malkasten. Een jarenlang bijgehouden Chronica de
rebus Malcastaniensibus, uitgegeven aldaar in 1873, geschreven in ouderwetsch
Hoogduitsch, vermeldt hem herhaaldelijk met eere en heeft ook op blz. 55 zijn
welgelijkend portret. Daarin komt op blz. 56 een in de nederlandsche taal gehouden
afscheidsrede van zijn medelid Nijhoff voor. Men leert hieruit het vroolijke leven
dezer schildersbent kennen.
In Nov. 1861 nam hij afscheid van Düsseldorf, daar hij een aanbieding gekregen
had van den eigenaar der 's Gravenhaagsche gasfabriek Goldsmith om daar als
onder-directeur op te treden. Hij is daar slechts kort werkzaam geweest, daar de
werkkring hem niet beviel. In Jan. 1862 nam hij ontslag en vestigde hij zich te
Rotterdam, terwijl hij te Delfshaven een cementfabriek oprichtte, die ook buizen en
holle steenen vervaardigde. In 1867 werd deze zaak in een naamlooze vennootschap
omgezet en verplaatst naar Vrijenban (thans gemeente Delft).
Lindo's cement was zoo goed, dat een riool van 1.80 bij 1.20 M. doorsnede een
belasting veel zwaarder dan ooit voorkomt, uithield. Een proef om cementsteenen,
hydraulisch geperst in den vorm van metseJsteenen, in den handel te brengen,
mislukte. Een zeer groot stuk, door hem vervaardigd, is het reservoir van den
watertoren der Delftsche waterleiding.
Het Koninklijk instituut van ingenieurs benoemde in 1882 een commissie tot
onderzoek naar het weerstandsvermogen van holle metselsteenen De proeven
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werden in de fabriek van Lindo genomen en zijn beschreven in een bijlage van de
notulen van het instituut van 14 Juni 1883, blz. 105.
Hij deelde het een en ander over een veiligheidskoppeling voor spoorwegrijtuigen,
door hem
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uitgevonden, mede in de vergadering van het instituut van 9 Febr. 1886 en beschreef
die koppeling nog nader in het weekblad de Ingenieur van 13 Mrt. d.a.v. Zij is
toegepast aan een aantal wagens vat de Hollandsche spoorwegmaatschappij.
In de notulen van het instituut van 11 Febr. 1862, blz. 136, komt een mededeeling
van hem voor over portland- en romeinsche cementen, waaruit de reden waarom
hij fabrikant is geworden, blijkt. Verder komt in die notulen van 13 Febr. 1866, blz.
136, een mededeeling van hem over riolen, buizen en holle steenen van
portlandcement voor; daarachter zijn op blz. 159 eenige attesten afgedrukt.
Hij was de broeder van Dr. M.P. Lindo (dl. III, kol. 772).
Hij is in Nederland nimmer genaturaliseerd. Lij was ongehuwd.
Ramaer

[Lineus, Thomas]
LINEUS (Thomas) of V l a s , geb. te Zaltbommel 1505, zoon van D a n i e l , humanist
en rechtsgeleerde, overleed omstreeks 1579. Hij werd 27 Aug. 1522 ingeschreven
als student der universiteit te Leuven. 1527 werden hem als leeraar de zonen eener
adellijke dame Philippa Laterdam te St. Omer toevertrouwd. Hij bezocht met hen
Italië en veranderde zijn naam Vlas in Lineus en voegde er Buscoducensis bij, de
meer bekende stad in de nabijheid zijner geboorteplaats. De vrede van 3 Aug. 1529,
Paix des Dames, bracht hem er toe een tractaat te schrijven: Oratio in laudem belli
habita ab ipso marte in postremo Cameracensi consilio ad conciliandam pacem
convocando postridie calendas Graecas per Thomam Lineum Buscumducis
(Impressum Parisiis a christiano Wechelo, impensis Gasparii a Lapide civis Iprensis
1531). Zijn vriend en begunstiger, de Bernardijner abt van Clairmarais bij St.-Omer,
drong op de uitgave aan en het verscheen met een opdracht aan Adolf van
Bourgondië, heer van Beveren en Veere. Waarschijnlijk werd Lineus 1636 professor
te Leuven; daar hij niet voorkomt onder de leeraren der universiteit of der colleges,
was hij wellicht slechts privaat leeraar, repetitor der Instituten van het romeinsch
recht. Een uitgave van zijn lessen werd gedrukt door Christ. Egenolph te Frankfort
naar een copie door Josef Lorich, De drukker gaf het werk uit zonder verlof van den
leeraar of van den copist. Het werk, in uitmuntend Latijn geschreven, getuigt, dat
Lineus mag gerekend worden tot de bekwame rechtsgeleerden van zijn tijd. Het
werd wegens de kleine oplage weinig verspreid; bovendien had Lineus in dien tijd
nog geen naam, zoodat zijn werk bijna geen opgang had. Bij den dood van Erasmus
1536 vervaardigde Lineus, een zijner groote bewonderaars, vier grafschriften hem
ter eere, waarvan een in het Grieksch. Zij werden opgenomen in de Opera omnia
van Erasmus.
Lineus werd raadsheer van den Prins van Oranje voor de baronie van Breda en
overleed in deze stad. Het jaartal is niet bekend. Een J a c o b u s V l a s was 1579
als raadsheer van den Prins van Oranje te Breda afgevaardigd naar Utrecht. Hij
werd 1582 uitgesloten van het algemeen pardon te Breda.
S w e e r t i u s , V a l . A n d r e a s en na hen G o p p e n s , Bibl. Belg. II, 1135 en
v a n G o o r , Beschrijving Breda 305, vermelden hem slechts met eenige regels.
Zie: P. V e r h a e g e n , Thomas Vlas dit Lineus humaniste et jurisconsulte belge
du XVI siècle (Brux. 1922) 18 blz., overdruk uit Bulletin commission royale des anc.
lois et ordon. de Belgique.
Fruytier
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[Linssen, Hendrik]
LINSSEN (Hendrik), werd 28 October 1805 te Roermond geboren. Zijn aanleg voor
de schilderkunst ontwikkelde zich snel. Op 19-jarigen leeftijd trok hij naar de
antwerpsche academie en werd spoedig onder de beste leerlingen gerekend. In
1826 behaalde hij den eersten prijs in perspectief, in 1828 dien van de anotomie
en in 1829 den eersten prijs voor het teekenen naar het leven. Toen ging hij zich te
Roermond vestigen als portretschilder. Hij werkte ook in België en Duitschland en
zette in 1833 zijn studiën te Parijs voort. Op de tentoonstelling van 1834 trad hij op
met verschillende historische schilderijen. De regeering droeg hem de beschildering
op van zalen in het Louvre.
Hij huwde 1834 met F r a n c i s c a J o r d a n s , een der muzikale sterren van
Parijs, leerlinge van Madame Malibran. Zij overleed in 1835. Hij exposeerde op
verschillende tentoonstellingen en werd in 1842 directeur van de stadsteekenschool
te Roermond. In de parochie-kerk van Roermond schilderde hij een H. Familie, in
de Munsterkerk Engelen, enz. Linssen werkte in zijn vaderstad met veel vrucht en
overleed aldaar.
van Beurden

[Lisman, Johannes Aegidius]
LISMAN (Johannes Aegidius), geb. te Leiden 27 Juli 1813, overl. aan boord van de
‘Noord-Holland’ ter hoogte van Braampunt 13 Juli 1856. Hij was een zoon van Joh.
Hub. (die volgt) en liet zich als student te Leiden inschrijven op 25 Febr. 1830. In
1835 promoveerde hij aldaartot doctor in de rechten op een proefschrift getiteld
Dissertatio juridica inaug. super quaestione, de divortio mutuo conjugum consensu,
in jure recentiore Gallico et Neerlandico constituendo, mota (Lugd. Bat. 1835). Na
zijn promotie vestigde hij zich als advocaat te 's-Gravenhage, doch werd al spoedig
benoemd tot rechterplaatsvervanger te Arnhem (1839); ook was hij plaatsvervangend
auditeur-militair van Gelderland van 1841-1842. Op 10 Mei 1844 volgde zijn
benoeming tot lid van het Gerechtshof van Suriname (hetgeen geschiedde met de
bedoeling, dat hij aldaar de nieuwere wetgeving zou invoeren, althans te dien
opzichte zou rapporteeren), terwijl hij in 1846 gouvernements-secretaris en in 1852
procureur-generaal en advocaat-fiscaal te Paramaribo werd; tevens vervulde hij de
functie van waarnemend gouverneur. Hij overleed op de terugreis naar het vaderland
en werd te Paramaribo in den Nieuwe Oranjetuin begraven. Op zijn graf werd door
zijn vrienden een gedenkteeken opgericht en te zijner nagedachtenis een
schoolfonds, dat zijn naam draagt, gesticht.
Hij schreef: Specimen de praestantia juris Mosaici, ex vero juris fonte directe orti,
Pars I de vero juris fonte (Lugd. Bat. 1836), waarvan het tweede deel nimmer is
verschenen. Verder verscheen nog van hem in zijn surinaamschen tijd: Verslag van
een reis naar de rivier Marowijne en naar het etablissement Mana in Fransch-Guyana
(Paramaribo, z.j.) en Verslag van het onderzoek naar den tegenwoordigen toestand
van het etablissement der Europeesche kolonisatie te Groningen aan de Saramacca,
gedaan op 18 July 1848 enz. (Paramaribo [1848]). Van dit laatste werkje bevindt
zich een exemplaar in de Univ. Bibl. te Amsterdam. Voor zijn vertrek naar de West
ondernam hij een groote reis met een reiswagen naar Spanje, waarvan een
beschrijving in handschrift bij de familie berust. Wellicht stond deze reis in verband
met zijn belangrijke relaties met den lateren Napoleon III.
Hij huwde te Amsterdam den 7den April 1836 met A d o l p h i n a J u l i a n a
M e y e r , de dochter van een apotheker. Uit dit huwelijk
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stamde één zoon, Mr. Johannes Hubertus Cornelius Lisman, die volgt.
Zie: W.F. H a r t m a n , Genealogie Lisman in het Maandschrift De Ned. Leeuw
1927, 109; Album Studiosorum Leiden.
Wijnman

[Lisman, Johannes Hubertus]
LISMAN (Johannes Hubertus), geb. te Leiden 1 April 1789, overl. op huize Buitenrust
onder Zoeterwoude 14 Juli 1842. Hij was een zoon van den zeemtouwer
J o h a n n e s L i s m a n en diens tweede vrouw D i n a M a r i a v a n d e n H e s p e l
en liet zich als student in de rechten te Leiden inschrijven op 23 Aug. 1805. Hij
promoveerde op een proefschrift getiteld De pignore ob chirographariam pecuniam
retinendo, ex jure Romano et novissimo jure Hollandico, articulo 1825 (Lugd. Bat.
1809) en vestigde zich daarna als advocaat te Leiden, waar hij eerst
rechter-plaatsvervanger (1823), later rechter werd (1829). Hij schreef Grieven der
ware gereformeerde hervormde geloovigen, tegen het hedendaagsch hervormd
kerkgenootschap, opengelegd en voorgedragen (Leiden, 1840), dat een tegenschrift
uitlokte van S t u u r m i d d e l (p.s.), Brief van eenen vriend over de Grieven der ware
gereformeerd hervormde geloovigen door J.H. Lisman (Leiden 1840).
Hij huwde te Leiden 17 April 1811 met A e g i d i a C o r n e l i a G i l i s s e n , een
dochter van den leidschen predikant Ds. A e g i d i u s W i l l e k e n s G i l i s s e n .
Zijn zoon Johannes Aegidius L. gaat voor, een andere zoon Marius Herman Anton
L. volgt.
Zie: Alphabetische naamlijst van boeken (1790-1831), vervolg op A r r e n b e r g ,
i.v.; Catalogue d'une collection de thèses de droit.... jusqu'á 1875 (la Haye, van
Stockum, z.j.); Maandschrift De Ned. Leeuw 1927, 77, 78, 109; Album Studiosorum
Leiden.
Wijnman

[Lisman, Johannes Hubertus Cornelius]
LISMAN (Johannes Hubertus Cornelius), geb. te Zoeterwoude 22 Aug. 1836, overl.
te 's-Gravenhage 10 Febr. 1919, zoon van Johannes Aegidius Lisman, die voorgaat.
Hij kreeg zijn opvoeding in Suriname van een gouverneur en bezocht later een
kostschool te Voorburg; op 4 Sept. 1854 liet hij zich als student te Leiden inschrijven
en promoveerde aldaar cum laude tot doctor in de rechtswetenschap op een
proefschrift getiteld: Over curatete op eigen verzoek (Leiden 1861). Daarna werd
hij advocaat bij den Hoogen Rand te 's Gravenhage en kantonrechter-plaatsvervanger
aldaar. Tot lid van den Gemeenteraad te 's Gravenhage werd hij gekozen in 1881,
tot wethouder van Publieke Werken in 1887; beide functies legde hij neer in 1893.
Hij huwde eerst (1863) met M a r i a J o h a n n a H a r t m a n , later (1868) met
E m m a C o n s t a n t i a S p r e n g e r . Zijn oudste zoon, M r . J o h a n n e s
A e g i d i u s A d o l p h L i s m a n (geb. te 's Gravenhage 26 Apr. 1864,
gepromoveerd op een proefschrift getiteld Het wetsontwerp ter uitvoering van art.
187 der Grondwet, Leiden, 1891) is thans o.a. president-curator der haagsche
gymnasia; zijn tweede zoon Mr. F r a n s J o h a n L i s m a n (geb. te 's Gravenhage
19 Jan. 1877) is sinds 1924 vice-president der Arrondissements-Rechtbank te
Groningen.
Zie: de bronnen opgesomd bij de voorgaande art.
Wijnman
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[Lisman, Marius Herman Anton]
LISMAN (Marius Herman Anton), geb. te Leiden 28 Dec. 1816, overl. aldaar 13 Mei
1893. Hij was een jongere broeder van Johannes Aegidius L., die voorgaat, en liet
zich als student in de rechten te Leiden inschrijven op 10 Jan. 1834. In 1839
promoveerde hij op een proefschrift getiteld: De litteris cambialibus universe (Lugd.
Bat. 1839) en vestigde zich daarua in zijn geboortestad
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als commissionnair in wol (lid der firma Lisman en Waller). Hij huwde eerst (1841)
met P e t r o n e l l a A d r i a n a E l i s a b e t h B o o n a c k e r , later 1848 met
Elisabeth Gerardina Cornelia van Oosterzee.
Zie: de bronnen opgesomd bij de voorgaande art.
Wijnman

[Lith, Mr. Pieter Anthonie van der]
LITH (Mr. Pieter Anthonie v a n d e r ), geb. te Utrecht 31 Mei 1844, overl. te Leiden
17 Maart 1901. Na te Utrecht gepromoveerd te zijn tot doctor in de rechten (1867)
en met gunstig gevolg het examen voor O.-I. rechterlijk ambtenaar te hebben
afgelegd (1868), werd hij op 1 Oct. 1868 benoemd tot hoogleeraar aan de
Rijksinstelling voor onderwijs in indische taal-, land- en volkenkunde te Leiden, waar
hem opgedragen werd de indische staatsinstellingen en geschiedenis te doceeren,
welk laatste vak prof. Veth van hem overnam in ruil voor het mohammedaansch
recht, waartoe hij zich de kennis van het Arabisch eigen maakte. Toen deze instelling
in 1876 gesloten werd, ontving hij zijn benoeming in dezelfde vakken als hoogleeraar
aan de leidsche universiteit. Na de oprichting der gemeentelijke instelling aldaar ter
opleiding van O.-I.-ambtenaren (1886) werd hij als directeur tevens aan dat instituut
verbonden, hetgeen hij tot de opheffing (1892) gebleven is. Den 20sten Oct. 1877
aanvaardde hij zijn academische lessen met het uitspreken eener redevoering over
Het doet en de methode der welenschap van het koloniale recht. Met medewerking
van J. S p a n j a a r d schreef hij De staatsinstellingen van Ned. Ind. (1871), samen
met A.W.P. V e r k e r k P i s t o r i u s De grondslagen van het Britsch-Ind. beheer
(1876). Ook verscheen van zijn hand het populair-wetenschappelijk Nederl.
Oost-Indië beschreven en afgebeeld voor het nederl, volk (1874-77; 2e verm. dr.
1893-94). Zijn artikel in de Gids: De koloniale wetgever tegenover europeesche en
inlandsche wetsbegrippen (1882) werd ook in de Annates de t'extreme Orient
opgenomen. Het vertoog openbaart zijn vast geloof in de vatbaarheid van den
inlander voor hoogere ontwikkeling. In 1892 aanvaardde hij het lidmaatschap der
staatscommissie tot voorbereiding van verbeteringen in de wetgeving van Ned. Ind.
op privaat-rechtelijk gebied. Een levendige belangstelling legde hij ook aan den dag
in de oprichting (1894) van het Internationaal koloniaal instituut (te Brussel gevestigd),
waarvan het denkbeeld door J. Chailley Bert voor het eerst geopperd was. In de
eerste zitting, gehouden te 's Gravenhage Sept. 1895, bood hij rapporten aan over
La main d'oeuvre, te contrat de travail et le louage d' ouvrage aux colonies. Voor
het orgaan dier vereeniging leverde hij een fransche vertaling onzer geheele
agrarische wetgeving in Ned.-Ind. met een historische inleiding. Voor verschillende
tijdschriften schreef hij nog kleinere verhandelingen, o.a. Het Noord-Borneo tractaat
(in Gids Dec. 1891) en Bombay onder het bestuur van Lord Reay (in Gids Juni
1892). Met S p a a n , F o k k e n s en S n e l l e m a n begon hij in 1894 de eerste
uitgaaf van de Encyclopaedie van Ned. Indië, waarbij het overgrootste gedeelte der
werkzaamheden voor zijn rekening kwam. De uitgave van het tweede deel heeft hij
nog beleefd, terwijl ook het derde zoo goed als voltooid was. Als een bewijs van
zijn werkzamen geest, die zich op velerlei gebied bewoog, al bleef ook de beoefening
van het koloniaal recht zijn lievelingsstudie, kan wel dienen zijn bewerking van het
arabische dertiende-eeuwsche handscrift Kitab Adjaib'al Hind, een verzameling
verhalen van reizigers en schippers, waarin ook ons Indië voorkomt. Door vergelijking
met andere manuscripten en publicaties bracht hij het
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in zuiver, verstaanbaar Arabisch over. Voorzien van een inleiding, registers,
glossarium van duistere woorden, kaarten en aanteekeningen en van een fransche
vertaling door L. M a r c e l D e v i c , verscheen het als Livre des merveilles de l' Inde
par le capitaine Bozorg, fits de Chahriyar de Ramhormoz (1883-86).
Zie: d e L o u t e r , Levensbericht omtrent P.A. v.d. Lith in Jaarboek van de Kon.
Akad. van wetenschappen (1902).
Bartelds

[Loeff, Elias]
LOEFF (Elias), geb. te 's Hertogenbosch in 1552 misschien te Heusden, overl. 12
Dec. 1629 te Brugge. Hij had reeds voor een gedeelte zijn godgeleerde studiën
voltooid, toen hij op zesent wintigjarigen leeftijd den 8en April 1578 te Keulen in de
Sociëteit van Jesus trad. In 1587 kwam hij naar Brugge en bleef sindsdien in de
zuidelijke Nederlanden. Van 1589-1596, juist in de jaren dat de oorlog tusschen
Noord en Zuid met felheid woedde, bekleedde hij het moeilijke ambt van rector van
het college te Brugge. Tevens ijverde hij voor de instandhouding van het geloof;
een zijner bekeerlingen, die zijn overgang te boek stelde, schreef daarbij een
opdracht aan L., als ‘zijn zieleredder uit de luthersche dwaalleer’. Hij stierf in hetzelfde
jaar dat zijn geboortestad door Frederik Hendrik werd ingenomen.
Kleijntjens

[Loen d'Enschede, Joseph Benoit baron de]
LOEN D'ENSCHEDE (Joseph Benoit baron d e ), geb. te Roosbeek in Zuid-Brabant
(gedoopt 11 Sept. 1755), overl. te Gent 5 Febr. 1844, was de zoon van P a u l
F r a n ç o i s J o s e p h L o u i s baron d e L o e n d ' E n s c h e d e en M a r i e
L o u i s e d e W u e s t e n r a e d t . Hij was in oostenrijkschen dienst als militair in
het regiment de Vierset. Onder het fransche régime was hij ambteloos, doch toen
de zuidelijke met de noordelijke Nederlanden vereenigd werden, nam hij de
betrekking van gouverneur van West-Vlaanderen, waartoe koning Willem I hem 1
Sept. 1815 benoemde, aan.
Hij heeft gedaan gekregen, dat West-Vlaanderen, dat onder het fransche régime
in 4 sous-préfectures verdeeld was, bij besluit van 8 Dec. 1818 verdeeld werd in 12
onder-intendantschappen.
Bij koninklijk besluit van 21 Dec. 1820 ontving hij op zijn verzoek eervol ontslag
met ingang van 1 Jan. 1821. Tegelijk werd hij benoemd tot lid der Eerste Kamer,
hetwelk hij bleef tot Oct. 1830. Daarna heeft hij geen betrekking meer bekleed.
Hij huwde 30 Jan. 1796 M a r i e A n n e P h i l i p p i n e G h i s l a i n e d e
R o d r i g u e z d ' E v o r a y V e g a (geb. 11 Oct. 1750, overl. 24 Jan. 1814) en 11
Apr. 1815 H e n r i e t t e , M a r i e H y a c i n t h e gravin v o n R i n d s m a u l geb. 19
Jan. 1777, overl. 12 Mrt. 1863. Bij de tweede vrouw had hij 2 dochters.
Ramaer

[Lom, Abraham van]
LOM (Abraham v a n ), geb. te Gorinchem in 1734, overl. aldaar in 1811, zoon van
T h e o d o r u s J o h a n n e s A d r i a n u s en van A n n a M a r i a v a n d e r P i j l ,
werd 10 Oct. 1756 als predikant te Lienden bevestigd en in 1763 te Heusden;
emeritus 1811. Hij was 18 Mei 1757 te Rotterdam gehuwd met B a r b a r a v a n
d e r K l o o t (geb. te Rotterdam 7 Nov. 1720, overl. te Heusden 5 Juni 1794, dochter
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van Johannes Adrianus en van Barbara de Vroom). Zijn zoon T h e o d o r u s
J o h a n n e s A d r i a n u s (geb. te Lienden 1 Aug. 1759, overl. te Gorinchem in
1802) promoveerde in de rechten, was advocaat en auditeur militair, huwde 28
Maart 1790 met J o h a n n a v a n D e l s e n . Zijn broeder G e r a r d u s (geb. te
Gorinchem 16 Juli 1736, aldaar begr. 25
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Nov. 1808) was advocaat en burgemeester van Gorinchem.
Tot deze familie hebben ook behoord: J o h a n n e s H e n r i c u s v a n L o m
T h e o d o r u s z . geb. te Nijmegen 21 Dec. 1704, overl. in April 1763, promoveerde
tot doctor in de philosophie aan de universiteit te Harderwijk 14 Oct. 1743 ‘evocatus
philosophus naturalis et mathesophus’, en F l o r e n t i u s P e t r u s v a n L o m ,
welke aan dezelfde universiteit studeerde en aldaar 19 Juni 1751, 8 Jan. 1756 en
24 Juli 1756 als phil. cand. ingeschreven staat.
Zie: Genealogie der Gorinchensche familie van Lom in handschrift in bezit van
Jean Bloemen Huenges te Venlo.
Verzijl

[Lom, Bernard Albert van]
LOM (Bernard Albert v a n ), geb. te Roermond 4 April 1655, overl. aldaar 29 Sept.
1737, zoon van G e r a r d v. L. en M a r i a M a l i o n y , was schout te Roermond in
1684 en 1688, werd 19 Sept. 1724 tot raad van het souvereine hof van Gelder te
Roermond aangesteld en deed als zoodanig 22 Jan. 1725 den eed. Den 7. April
1728 werd hij kanselier van hetzelfde hof, waarna 17 April 1728 de eedaflegging
volgde.
Zie: A.F. v a n B e u r d e n , Het geslacht van Lom in L i m b u r g ' s J a a r b o e k
(1896), 38; d e z ., Lijst der kanseliers en raden van het souvereine hof te Roermond
onder Oostenrijksch bestuur in hetz. jaarb. (1914), 121; Aanteekeningen van H. de
l' Escaille in hetz. jaarb. (1911), 315; aanstellingsbrieven van hem als raad en
kanselier in bezit van August Canoy te Venlo.
Verzijl

[Lom, Petrus van (1)]
LOM (Petrus v a n ) (1), geb. te Venlo, overl. te Zoetendaal 7 Oct. 1476, trad in de
Norbertijner abdij Averbode en had er het ambt van cantor bekleed, toen aldaar
gedurende eenige jaren oneenigheid heerschte over de abtsbenoeming. Na den
dood van den abt Daniel Laeeman, was met eenparige stemmen op 17 Aug. 1441
Jan van Meerbeeck, tot dan toe provisor der abdij, tot diens opvolger gekozen en
plechtig als zoodanig ingeleid. Paus Eugenius IV bevestigde echter deze keuze niet
en stelde Jan Balduini, kanunnik der abdij St. Nicolaas te Veurne, tot abt van
Averbode aan (27 Sept. 1441). Deze benoeming had heel wat ontstemdheid en
verwarring gebracht en de gekozen abt of elect en een deel der kloosterlingen
besloten het gezag van Balduini niet te erkennen. De prior, Jan van Zolder, vertrok
met den elect en zijn volgelingen uit de abdij; zij begaven zich eerst naar Luik,
vandaar naar Keulen en vervolgens naar Bazel, waar Jan van Meerbeeck zich in
1442 tot abt liet inzegenen. Hij nam zijn verblijf te Keulen en stierf daar plotseling
op 4 April 1443, zoodat men zelfs Balduini verdacht hem door vergif te hebben laten
ombrengen. Meer verbitterd dan ooit kwamen de te Keulen verblijvende kanunniken,
slechts vijf in getal, met den oud-prior Jan van Zolder aan het hoofd, bijeen en gingen
tot een nieuwe verkiezing over; hun keuze viel op Petrus van Lom, die zich naar
Bazel begaf, waar hij gehoorzaamheid zwoer aan de Synode en aan den door haar
uitgeroepen tegen paus en in zijn vermeende waardigheid van abt werd bevestigd
(18 Jan. 1444). Balduini echter van dit alies onderricht, protesteerde hiertegen op
krachtige wijze en sprak den banvloek over den tegenabt en zijn volgelingen uit.
Eenige invloedrijke mannen boden hun bemiddeling aan om een vergelijk tot stand
te brengen. Vooral Diederik Pollaert, kanunnik der O.L.V.-kerk te Aken, die de abdij
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Averbode zeer genegen was, spaarde moeite noch kosten. De tegenabt stemde
ten slotte in diens voorstel, om een onderhoud met Jan Balduini of diens
gevolmachtigden te aanvaarden, toe, en begaf zich met dat doel naar
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Maastricht. Hier werd hij echter op bevel van Jan van Heinsberg, bisschop van Luik,
die verkeerd ingelicht was over de bedoelingen van Petrus van Lom, door den schout
en een gerechtsdienaar vastgegrepen en gevankelijk naar Averbode gevoerd (Dec.
1447). Verbitterd over deze behandeling, begon hij, mede op aanhitsen van zijn
vrienden, Balduini opnieuw te dwarsboomen. Eindelijk werlen, door tusschenkomst
van bovengenoemden Diederik Pollaert, nieuwe onderhandelingen aangeknoopt,
die tot een goed einde werden gebracht. Petrus van Lom verklaarde zich bereid
Balduini als zijn rechtmatigen overste te erkennen; hij zag af van alle werkelijk of
vermeend recht op den abtelijken titel en beloofde om al de nog overblijvende
ontvreemde stukken, die aan de abdij toebehoorden, terug te laten brengen. Balduini
van zijn kant verbond zich om zijn vroegeren tegenstander geen vernederende straf
op te leggen, om hem buiten de abdij een plaats aan te wijzen, waar hij zijn verdere
dagen in vrede slijten kon en om de gemaakte onkosten en schulden voor eigen
rekening te nemen. De overeenkomst werd omstreeks Paschen 1448 tot voldoening
van beide partijen voorgoed bezegeld. Petrus van Lom overleed 7 Oct. 1476 als
pastoor te Zoetendaal, waar hij Willem van Eggertingen als zoodanig was opgevolgd.
Zie: De Norbert. abdij van Averbode (Averbode 1920), 98-106.
Verzijl

[Lom, Petrus van (2)]
LOM (Petrus v a n ) (2), geb. te Roermond 12 Juni 1646, aldaar overl. 4 Mei 1724,
zoon van G e r a r d v a n L o m , schepen van Roermond 1641-1656 en later raad
van het souvereine hof aldaar, en van M a r i a M a l i o n y , was licentiaat in de
rechten, heer van het huis Parlo, schepen van Roermond 1674-1720, burgemeester
1681, 1682, 1693-1695, 1700, 1704, 1717, 1720; 15 Nov. 1679 werd hij provisor
van het weeshuis, 8 Oct. 1681 eveneens van het gasthuis en 26 Mei 1717 provisor
van de kathedrale kerk; 28 Aug. 1720 werd bij tot raad en 3 April 1723 tot kanselier
van het souvereine hof aldaar benoemd. Hij was 26 Mei 1671 gehuwd met J o a n n a
A l d e g o n d i s T h e r e s i a M a l i o n y (overl. te Roermond 8 Maart 1721, dochter
van Karelen van Clara Maria d'Olimart) en hertrouwde te Roermond 30 Aug. 1722
met Cecilia Frios. Uit het eerste huwelijk werden te Roermond tien kinderen geboren,
waarvan wij noemen: C a r o l u s F r a n c i s c u s (geb. 12 Febr. 1682, welke 5 Oct.
1699 een plaats in het roermondsche huis te Keulen kreeg), A n n a M a r g a r e t h a
(geb. 15 Juli 1685, overl. 7 Jan. 1730, was geestelijke dochter), I s a b e l l a
T h e r e s i a (geb. 5 Maart 1688, overl. 21 Nov. 1757, was eveneens geestelijke
dochter).
Zijn geschilderd portret en dat zijner echtgenoote zijn in het bezit van Aug.
Canoy-Marres te Venlo.
Zie: A.F. v a n B e u r d e n , Geslacht van Lom in Limburg's Jaarboek (1896),
37-38; d e z ., De handelingen van den Magistraat der stad Roermond in hetz. jaarb.
(1903), 176, 190-199, (1904), 269, (1905), 237; d e z ., Lijst der kanseliers en raden
van het souvereine hof en der burgemeesters en schepenen van Roermond onder
Oostenrijksch bestuur in hetz. jaarb. (1914), 120-121, 126.
Verzijl

[Lom, Seger van]
LOM (Seger v a n ), geb. te Venlo in 1588, overl. aldaar IX cal. Octobris 1636, zoon
van N i c o l a a s v a n L., schepen van Venlo 1581-85, en van C u n e r a I n d e
B e t o u w , was kapitein in spaanschen dienst, rentmeester van Venlo 1616,
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peyburgemeester 1624 en sedert 1623 lid van het olieslagersgilde van St. Bernardus.
Hij was gehuwd met A n n a P u t e a n u s , dochter
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van Mathias en van Elisabeth van Lith. Een schilderij den H. Paulus voorstellende,
geschilderd door Cornelius Buys in 1560, waaronder Seger's graf-exvoto staat
vermeld, bevindt zich thans in de St. Martinuskerk. De nog in leven zijnde kinderen
deelden 12 April 1647 met hun moeder de ouderlijke goederen. Uit dit huwe lijk 9
kinderen waarvan de 4 laatste jong over leden zijn, o.a. A n n a (huwde met Jan
Salez de Warmes, kapitein eener hoogduitsche compagnie onder het regiment van
den graaf van Isenburg), C u n e r a (overl. vóór 1639, huwde Hermannus de Bije,
(dit deel, kol. 237), A p o l l o n i a (overl. 1632, huwde 4 Nov. 1629. Petrus
Groenendael, voogd te Viersen 1629-1666), M a r i a (ged. 9 Febr. 1617, huwde 13
Sept. 1637 Gisbertus Pelgroms, ged. 23 Aug. 1617, begr. 5 Febr. 1689, zoon van
Mathias P., rentmeester van Venlo in 1638 en van Anna van Lith; hij werd 27 Febr.
1679 tot controleur van de stadswaag aangesteld), N i c o l a a s (ged. 24 Febr. 1619,
vaandrig onder de compagnie van zijn bovengenoemden zwager).
Zie: Maasgouw (1891), 185 (1920), 58; stadsarchief te Venlo no 1426 en 1450;
De rekeninger, van het St. Bernardus-gilde op het Rijksarchief te Maastricht; A.F.
v a n B e u r d e n , Geslacht van Lom in Limburg's Jaarboek (1896), 36; Doopen
huwelijksregisters van Venlo; F.W. L o h m a n , Geschichte der Stadt Viersen, 39;
J a n V e r z i j l , De schilderij van den H. Paulus in de St. Martinuskerk te Venlo in
N. Venlosche Cour. 3 Mei 1929.
Verzijl

[Lom de Berg, Pieter Lodewijk de]
LOM DE BERG (Pieter Lodewijk d e ), geb. te Venlo 3 Maart 1804, ald. overl. 31
Dec. 1873, zoon van P i e t e r L o d e w i j k B e r n a r d en van M a r i a E l i s a b e t h
J o h a n n a C o n r a e t z , was notaris te Venlo 1834-37, 1851-66, schepen 1836-37,
burgemeester 1837 (12 Maart) Roermond 1847-51, lid van de Tweede Kamer
1848-66, raadslid van Venlo 1851-73, huwde aldaar 23 Sept. 1835 E l i s a b e t h
A n n a W i l h e l m i n a B o e r s (geb. 8 Maart 1796, overl. 6 Mei 1866, dochter van
J a c o b u s B o e r s en van A n n a E l i s a b e t h L a v i g n e ). Zijn zoon W i l l e m
K a r e l H u b e r t (geb. 21 Oct. 1835, overl. 28 Nov. 1881) was notaris te Venlo
1866-81, raadslid 1874-77, 1879-81, hawde te Venlo 30 April 1867 W i l h e l m i n a
J o h a n n a H e n r i e t t a J a c o b a v a n E r k e l e n z (geb. te Nijkerk 30 Dec.
1837, overl. te Venlo 29 Dec. 1874, dochter van Petrus Leonardus Aloysius v.E. en
van Maria Theresia van Sasse van IJsselt).
Zie: A.F. v a n B e u r d e n , Geslacht van Lom in Limburg's Jaarboek (1896), 43;
Maasgouu (1920), 62; Burgerlijke stand te Venlo; H. U y t t e n b r o e c k , De straten
van Venlo, 66-67, 89-90.
Verzijl

[Lommen, Jan Frans Hendrik van]
LOMMEN (Jan Frans Hendrik v a n ), geb. te Roermond 10 Maart 1828 was
werkzaam te Antwerpen 1855-61 als zaakwaarnemer. In dit laatste jaar keerde hij
naar zijn geboortestad weer. Hij gaf eenige gedichten uit: Bloemtuiltje van gedachten
en zedelessen gevlochten door J.F.H. Lommen (Antw. 1855); Grafbloemen in proza
en poëzij uitgegeven ten behoeve van noodlijdende weduwen en weezen door
J.T.H.L. (Antw. 1856) 112 blz. 13 fig.
Zie: F r e d e r i c k s e n v.d. B r a n d e n , Biogr. Woordenb. N. en Z. Ned.
letterkunde, 476; Bibliogr. Nat. Belg. II, 547; Catal. bibl. Straelen-Moons-van Lerius
II, 2078, 2079.
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[Lommen, Josse van]
LOMMEN (Josse v a n ), beter bekend als J o d o c u s L o m m i u s , werd in het
begin der zestiende eeuw geboren in het graafschap Buren, waar zijn vader
‘Secretaris per omnem Burae comitatum’ was. Als zijn geboortejaar wordt gemeenlijk
opgegeven 1500. Door de vernietiging van het grootste gedeelte van het archief
van het graafschap Buren in het begin der negentiende eeuw zijn de geboortedata
van omstreeks 1500 niet meer uit officieele beschieden op te sporen. Tegen den
genoemden datum pleit echter, dat volgens de mededeeling van L. in zijn De curandis
febribus hij in Sept. 1562 eerst tien jaren in de practijk was. Nemen we aan, dat hij
na volbrachte studiereis op vijf-en-twintigjarigen leeftijd in de practijk is gegaan, dan
volgt daaruit, dat hij omstreeks 1527 moet zijn geboren. Op zijn studiereis zou L.
bekend zijn geworden met den vermaarden Jean Fernel, lijfarts van Henri II van
Frankrijk en van Catharine de Medicis. Hij sprak van hem later als ‘amicus noster
Fernelius’ en prees hem als ‘nostrae aetatis rarum decus’. F. 's Febrium curandarum
methodus generalis (1554) haalde hij in De curand. febr. (1563) aan. Fernel was
van 1534 tot 1558 hoogleeraar te Parijs; dit wijst er weer op, dat L.'s studiereis
omstreeks 1550 mag worden gedateerd: ware hij in 1500 geboren, dan zou hij die
reis omstreeks 1525 moeten hebben gemaakt, en dat zou dan zijn vóór F.'s
professoraat. Van Aug. 1554 tot Maart 1558 was L. stadsdokter te Doornik en hij
woonde in 1560 te Brussel. Nadere gegevens ontbreken ten gevolge van de
vernietiging der officieele bescheiden bij het bombardement van Brussel in 1695.
In 1562 verklaarde hij, dat hij sinds enkele jaren ook lijfarts was van den graaf van
Megen, ridder van het Gulden Vlies en stadhouder van Gelderland en Zutphen. Ten
slotte zou hij volgens Broeckx nog lijfarts zijn geweest van Philips II en in 1572 te
Madrid zijn overleden.
Wij kennen van L. drie geschriften: 1e Commentarii de sanitate tuenda in primum
lib. de re medica Celsi, opgedragen aan prins Willem van Oranje en uitgegeven te
Leuven 1558, herdrukt te Leiden 1724, 1734, te Amst. 1745, 1761, 1794; 2e
Observationum medicinalium libri tres, quibus notae morborum omnium et praesagia
judiciaque proponuntur, opgedragen aan de brusselsche vroedschap, met een
lofrede op hun stad en hun beleid, Antwerpen (bij Plantijn) 1560, herdrukt te
Antwerpen (bij Sylvius) 1563, te Frankfort 1643, 1683, 1688, te Jena 1687, 1709,
1719, 1729, 1739, 1745, te Londen 1718, te Leuven 1744, te Amst. 1715, 1720,
1726, 1738, 1745, 1761, te Edinburg 1752, in het Fransch vertaald en te Parijs
uitgegeven in 1712, 1715, 1716, 1729, 1759, 1760, 1762, 1765, 1792, in het Englesch
vert. en te Londen uitgegeven in 1732; verder bestaat nog: H a m b e r g e r , S e m i o t ,
Vorlesungen über Jodok. Lommen's medizin. Wahrnehmungen (Lemgo, 1767 en
1770); 3e De curandis febribus continuis liber, in quattuor divisus sectiones, quarum
singulae singulorum morbi temporum, quae totidem quoque sunt numero, remedia
continent, opgedragen aan den graaf van Megen, ridder van het Gulden Vlies en
stadhouder van Gelderland en Zutphen, eerste uitgave te Antwerpen 1563, herdrukt
te Londen 1718, te Rotterd. 1720, 1733, te Amst. 1733, 1745, 1761, in het Engelsch
vert. en te Londen uitgeg. 1732. Verder bestaan er uitgaven der Opera omnia, te
Amsterdam 1745, te Venetië 1748, te Lyon 1761.
L. was een hoffelijk man en zeer in aanzien bij de grooten van zijn tijd. Met
verscheiden der leden van de brusselsche vroedschap stond hij op
vriendschappelijken voet en onder de auspiciën
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van den graaf van Megen heeft hij voordrachten over natuurkundige en
geneeskundige onderwerpen gehouden. Aan het fraaie Latijn en de heldere zegging
hadden zijn werken een goed deel van hun langdurige populariteit en de
Observationes haar naam van ‘gulden boekske’ (opusculum aureum), aldus het
eerst genoemd in de frankfortsche uitgave van 1643, te danken. Deze observationes
geven niet, gelijk men allicht uit den naam zou opmaken, geneeskundige
waarnemingen, maar wel een specieele diagnostiek en prognostiek voornamelijk
opgesteld in aansluiting aan wat de Ouden hadden geleerd. Belangwekkend zijn
echte ook de hoofdstukken over de lepra en over de ‘nieuwe ziekte’, de syphilis.
Het boekje wer geprezen om de heldere samenvatting der feiten De bekende Georg
Wolffgang Wedel noemde het no; in 1688 een uitnemend repertitorium en in 1839
verklaarde een zekere arts Kriegelstein zijn geluk in de practijk voor een goed deel
te danken te hebben aan zijn naarstige bestudeering van het semiotisch geschrift
van L. Von Haller noemde L. ‘morborum diligens observators’. Veel oorspronkelijker
was het boekje De curandis febribus. Het was klaarblijkelijk het wer van een
bekwaam practicus, die zich had geërgerd en ontzet was over de onkunde van velen
onder zijn kunstbroeders, wier behandeling der lijgers maar al te vaak een
mishandeling was. Boekenwijsheid en ervaring lagen aan de uiteenzettingen ten
grondslag. Maar de boekenwijsheid kwam eerst in de tweede plaats. Enkele oude
en nieuwe schrijvers werden aangehaald, maar met belezenheid werd niet gepronkt.
De Arabieren (Avicenna, Rhazes, Averroes) werden zoo noodig gekapitteld; de
klassieken (Hippokrates, Celsus, Galenos, Aëtios, Alexandros uit Tralleis, Paulos
uit Aegina) daarentegen met instemming geciteerd. Maar hun woord werd niet
geprezen als dat van de alleen-gezaghebbenden, die niet konden bedriegen noch
bedrogen worden. Niet wijl de Ouden het zeiden, maar omdat hij de waarheid van
hun opmerkingen had ervaren betuigde de schrijver zijn instemming met hun
uitspraken, welke hij alleen aanhaalde om zijn betoog te steunen. Verzuimd werd
ook niet om er op te wijzen, dat voor de vraag der juiste behandelingswijze het
verschil in klimaat tusschen de Ianden om de Mideellandsche zee en de
Nederlanden, alsmede het verschil in physiek tusschen de bewoners dezer streken
niet mocht worden miskend. Van slaafsche navolging was dus bij L. geen sprake.
L. was een voorstander van aderlating bij voortdurende koortsen, ook bij zwangeren,
kinderen en ouden van dagen. Echter was het beter, tersparing der krachten, de
hoeveelheid bloed, welke moes worden gelaten, in kleine kwantiteiten, maar toch
op éénzelfden dag uit te laten. In heeter streken werd de aderlating beter verdragen
dar in koudere. Bij acute koortsen was het het best de aderlating in den beginne te
verrichten. De beste plaats was de elleboog. In het tijdperk van toename der koorts
was ook een flinke purgatie dienstig Verder was L. een voorstander van het drinken
van koude dranken op het hoogtepunt der koorts
Het boekje De curandis febribus is klaar blijkelijk slechts een fragment van het
groote boek over de specieele therapie, dat L. van plan was te schrijven. Indien hij,
zooals sommigen zeggen, reeds in 1563 is gestorven, is hij door den dood verhinderd
zijn plan te verwezenlijken.
Zie: v.d. L i n d e n , De scriptis medicis (1651) P. p. 402; v o n H a l l e r , Biblioth.
med. pract. I, 162, II 120; S p r e n g e l , Pragm. Gesch. d. Arzneik. III, 207-209;
L u d e k i n g , Levensber. en Letteror. van Ned. Geneeskundigen,
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152-154; I s e n s e e - C o h e n , Oude en Middel-Gesch. d. Geneesk., 444, 450, 454,
489; H a e s e r , Gesch. d. Medicin, II, 140-141; B a n g a , Gesch. d. Geneesk. en
van haar beoefenaars in Nederl. 179; B a u m a n n in Vlaamsch geneesk. tijdschr.,
Dec. 1927, en Achiv. f. Geschichte der Medizin, Bd. 22, Heft 1, 1929.
Baumann

[Loo, Johannes Petrus Hubertus van de]
LOO (Johannes Petrus Hubertus v a n d e ), geb. te Ottersum bij Gennep 2 Juli
1812, overl. te Venlo, 2 Juli 1883, zoon van G e r a r d en van A n n a M a r i a v a n
d e n B e r g , studeerde achtereenvolgens in zijn geboorteplaats, te Middelaer, aan
het college te Weert en aan de universiteit te Luik en begaf zich, na met
onderscheiding het staatsexamen te hebben afgelegd en den doctortitel verkregen
te hebben, naar de hoogeschool te Parijs. In 1839 vestigde hij zich te Venlo als
genees- en heelkundige. Als heelkundige heeft hij europeesche vermaardheid
verworven. In 1852 maakte Dr. Mathijsen hem bekend met ‘zijne nieuwe wijze van
aanwending van het gipsverband bij beenbreuken’. Onmiddellijk begreep Dr. van
de Loo het gewicht van deze vinding. Ondanks het ongunstige bericht dat de Société
royale des sciences médicales et naturelles te Brussel, bij monde van de heeren
Joly, Crocq en Martin er over uitbracht, ondanks de ongelukkige proeven van de
geneesheeren Joly in het hospitaal St. Pierre en André Uytterhoeven in het hospitaal
St. Jean aldaar, welke alle tot dezelfde ongunstige uitkomsten leidden, nam Dr. van
de Loo de taak op zich het gipsverband te verbreiden en te verbeteren. In April 1853
begaf hij zich naar Luik en Brussel en demonstreerde aldaar zijn procédé's voor de
heeren Ancéaux, Seutin, Uytterhoeven en hun leerlingen, alsmede voor de heeren
Joly, Crocq en Martin, die ongunstig over het gipsverband hadden bericht. Vandar
begaf hij zich naar Parijs en legde er in de hospitalen gipsverbanden aan in
tegenwoordigheid van de corypheeën Nélaton, Roux, Velpeau, Larrey, Gerdy,
Michou en de leerlingen van den heer Malgaigne. Van nu af was de zaak van het
gipsverband verzekerd. Te Berlijn werden door Dr. Grimm, te Weenen door Dr.
Cessner de gunstigste rapporten over het amovo inamovibile gipsverband, Dr. van
de Loo's eigen vinding, uitgebracht. Rusteloos bleef hij voorwerken aan de
verbetering van dit verband, zooals zijn talrijke geschriften bewijzen. Niet alleen
door zijn geschriften, ook door voordrachten en modellen, practische aanleggingen
verbreidde hij zijn methode.
In den fransch-duitschen oorlog van 1870-71 verleende hij gedurende 10 maanden
op eigen kosten in de Rijnprovincie hulp aan de gekwetste en verminkte soldaten.
Van Frankrijk ontving hij voor zijn belangrijke diensten het bronzen kruis, van
Duitschlands keizer de Kriegs-Denkmünze von Stahl an Nicht-Combattanten.
Hij was werkend lid van de Vincentius-vereeniging te Venlo, lid van den
geneeskundigen raad van N. Brabant en Limburg, gedurende dertig jaren
schoolopziener in het 7e schooldistrict van Limburg, correspondeerend lid der Kais.
Kön. Gesellschaft te Napels, der Société des sciences médicales et naturelles te
Brussel, des Vereins der Aerzte des Regierungsbezirkes Düsseldorf.
Zie: Venloosch Weekblad van 23 April 1864 en 7 Juli 1883; Publ. de la soc. hist.
et arch. dans le duché de Limbourg (1883), 496-500.
Verzijl

[Loon, Gerard van]

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 8

LOON (Gerard v a n ), geb. in 1683 te Delft, gest. in 1758 te Leiden, schreef in zijn
jeugd een oorspronkelijk treurspel Plautianus (1711), dat een episode uit den
romeinschen keizertijd behandelt. Dal kwam overeen met van Loon's historische
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neigingen, waaraan hij verder geen letterkundige nastrevingen verbond. Zijn nog
veel geraadpleegd hoofdwerk is de Beschrijving der Nederlandsche
Historiepenningen ('s Gravenhage 1723-1731, fol. 4 dln.), nog altijd het
standaardwerk op het gebied der penningkunde. Alleen aan het gewest Holland
gewijd was zijn Aloude Hollandsche Historie ('s Gravenhage 1734, fol. 2 dln.). Van
Loon was een man van veel kennis en speurzin, maar naar den geest van zijn tijd
van weinig kritiek. Vandaar dat hij de dupe kon worden van een falsaris, Reinier de
Graeff, die hem een schijnbaar zeer oude hollandsche rijmkroniek in handen kon
spelen. Van Loon gaf nu uit De Rijmkronijk van Klaas Kolijn (Utrecht 1745, fol.), een
uitgave, die hem veel voldoening gaf, maar waarvan na zijn dood W a g e n a a r ,
v a n W i j n en anderen de valschheid konden aantoonen.
Zijn portret. door F. van Mieris jr. geschilderd in 1723, is gegraveerd door J.
Houbraken; een miniatuur door J.M. Quinkhard is in het rijksmuseum.
Zie: v a n W i j n , Bibliotheek der Nederlandsche geschiedschrijvers, 31, 508; t e
W i n k e l , Ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde III, 349 vlg., V, 156;
v a n E v e n in Dietsche Warande IX, 197 vlg.
Brugmans

[Loon, Joehem van]
LOON (Joehem v a n ), geb. te Utrecht, overl. na Juni 1692, was de zoon van
C l e m e n s v a n L o o n en vestigde zich omstreeks 1666 als leerkooper te
Dordrecht, waar hij eerst de doopsgezinde gemeente geruimen tijd ‘met zijn gaven
bediende’ en sedert 1667 dienaar in 't woord werd. Den 1en Juni 1685 bediende hij
voor de eerste maal het H. Avondmaal als oudste. In 1691 en 1692 klaagde hij bij
de stedelijke regeering over de verkiezing van diakenen in zijn gemeente, waarom
zulks door den burgemeester werd belet. Na dit geschil, waarbij hij met twee andere
broederen separate prediking en kerkelijke vergadering hield, verneemt men niets
meer van hem. Hij was gehuwd met P e r i j n t j e A r e n t s d r . , die 14 Nov. 1691
overleed.
Zie: Reg. der Doopsgez. gemeente te Dordr.
van Dalen

[Loon, Petrus van]
LOON (Petrus v a n ), geb. te Deurne 11 Dec. 1682, overl. te Wanssum 31 Dec.
1763, zoon van J a n v a n L. en M a r i a v a n E n c k e v o i r t , aanvaardde den
geestelijken stand en werd na zijn priesterwijding kapelaan te Meijel. Hij werd na
den dood van Adolf Beuyssen (overl. 18 Febr. 1727), door Agnes Ursula barones
van Rheede van Athlona, weduwe van Dirk Wolter van Lijnden, heer van Blitterswijck
en Wanssum, die het vergevingsrecht dier parochie had, aan den bisschop van
Roermond, als pastoor voorgedragen; deze stelde hem 1 April 1727 als zoodanig
aan; zijn installatie had 24 Juni d.a.v. plaats. Hij bediende meer dan dertig jaar deze
parochie, werd gedurende dien tijd in vele moeilijkheden gewikkeld. Vooreerst had
hij in 1760 met de schepenen processen te voeren over te zware belastingen en hij
kwam met hen ook in twist over de verdeeling der armengoederen. Pastoor van
Loon wilde de bedeeling uit de armenfondsen volgens zijn opvatting regelen en
alleen de armen ondersteunen, welke een braaf christelijk leven leidden en geen
anderen, die zich minder goed gedroegen. Hij is vooral bekend geworden door zijn
stichtingen voor den arme. Hij vermaakte aan de armen van Horst twee naast
elkander gelegen waarden, te zamen groot 6½ morgen, aan die van Meerlo de
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Koeweide en Kampweide, groot ongeveer 5½ morgen, aan die van Swolgen en
Tienray de helft der opbrengst zijner meubelen en aan de armen van Helden een
bouwland aldaar gelegen. Al deze stichtingen staan
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vermeld in zijn testament d.d. 2 Mei 1760. Tot uitvoerders van zijn laatsten wil had
hij benoemd Arnoldus Aerts, kapelaan van Swolgen, en Joannes Kuypers, pastoor
van Meerlo.
Zie: M.J. J a n s s e n , Petrus van Loon, Pastoor van Wanssum en zijne stichtingen
voor den arme in Publ. de la soc. hist. et arch. dans le duché de Limbourg XLI
(1905), 38-49; d e z ., Chronologische lijst der pastors van Wanssum in Maasgouw
(1907), 91.
Verzijl

[Loon, Willem van]
LOON (Willem v a n ), was geboren te Nijmegen, maar woonde het grootste deel
van zijn leven te Utrecht. Daar gaf hij uit: Eleutheria sive de manumissione servorum
o

apud Romanos (Traj. ad Rh. 1685, 12 ). Van veel meer beteekenis is de groote
arbeid, dien hij ten bate van Gelderland verrichtte in zijn Groot Gelders Placaet-Boeck
(Nijmegen, 1701-1703, 3 dln. fol.: chronologisch en alphabetisch register: Arnhem,
o
1740, 8 ), dat hij met H. Cannegieter bewerkte, een werk van blijvende beteekenis
voor de geschiedbeoefening van Gelderland.
Zie: A r r e n b e r g , 325.
Brugmans

[Loosjes, Petrus]
LOOSJES (Petrus), zoon van A d r i a a n L o o s j e s en T r i j n t j e L o u r e n s e ,
geb. te Westzaandam 20 Nov. 1735, gest. te Haarlem 12 Jan. 1813. Hij werd in
1754 als student ingeschreven aan de doopsgezinde kweekschool te Amsterdam,
waar hij het onderwijs genoot van Nieuwenhuis, Koolhaas en Krighout en waar hij
in 1759 proponent werd. Hetzelfde jaar werd hij beroepen te Hoorn op Texel, in
1762 te Monnikendam. Reeds een jaar daarna werd hij predikant te Haarlem, waar
hij een halve eeuw tot aan zijn dood heeft gestaan. Loosjes was volstrekt geen man
van smaak of van wetenschap, maar hij wist veel en kon gemakkelijk schrijven.
Deze hoedanigheid kwam hem uitnemend te pas als redacteur van de Vaderlandsche
Letteroefeningen, waarvan hij de leiding in handen kreeg na den dood van zijn
halfbroeder C o r n e l i s L o o s j e s in 1792; tot zijn dood bleef hij het invloedrijke
tijdschrift besturen, waarin hij voornamelijk het mengelwerk bezorgde. Hij zelf schreef
in zijn tijdschrift en elders over allerlei onderwerpen en vertaalde ook zeer veel. Zoo
leverde hij in dezelfde jaren, dat zijn vervolg op Wagenaar verscheen, meer dan
twintig deelen vertaalwerk, o.a. C o r r e s ' Beschouwing der maatschappij en zeden
in Polen, Rusland, Zweden en Denemarken; B e a t t i e 's Baarblijkheden van den
Christelijken Godsdienst; R o b e r t s o n 's Geschiedkundig Onderzoek wegens de
kennis, die de Ouden van Indië hadden. Evenmin als deze vertalingen is zijn geschied
werk oorspronkelijk. Hij heeft uitgegeven anoniem zijn Vaderlandsche historie....
sints den aanvang der Noort- Americaansche onlusten.... tot den tegenwoardigen
tijd. Met plaaten. Ten vervolge van Wagenaars Vaderlandsche historie (Amsterdam
o

1786-1811, 8 , 48 dln. 24 bdn.). In dit zeer uitvoerige werk heeft Loosjes de
nederlandsche geschiedenis van 1775 tot 1806 beschreven. De uitgever zegt, dat
het ‘zijn toeleg was het laten vervaardigen eener beschrijving van den oorlog met
Engeland en de gevolgen daarvan, bearbeid en in den vorm gegoten van Wagenaar’.
Het werk is evenwel alleen maar in naam een vervolg op Wagenaar. Van ernstige
geschiedenisstudie blijkt bij Loosjes zoo goed als nergens. Het groote werk is
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samengesteld uit allerlei primaire en secundaire geschiedbronnen, waarvan de
schrijver groote stukken letterlijk overneemt. Hij doet dat met groote onpartijdigheid,
hoewei hij hier en daar in de geschiedenis der bataafsche republiek blijkt een
gematigd unitaris te zijn. Van beteekenis is het ook, dat Loosjes
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behalve de staat- en krijgskundige geschiedenis en na 1795 een zeer uitvoerige
parlementaire geschiedenis, geregeld overzichten geeft van den toestand van handel
en nijverheid, van de koloniën, van de gebeurtenissen aan de universiteiten, van
de verrichtingen van wetenschappelijke en letterkundige genootschappen en van
godsdienstige bewegingen. Al is er nog geen sprake van het leggen van verband
tusschen deze verschijnselen, al ontaarden deze hoofdstukken meermalen in
kronieken, er is toch meer plaats aan dergelijke zaken ingeruimd dan in menige
vaderlandsche geschiedenis van later tijd. Maar in het algemeen staat het werk van
Loosjes verre beneden dat van Wagenaar, waarvan het een vervolg heet; eigenlijk
is hier van een zelfstandigen historischen arbeid geen of nauwelijks sprake.
Zie: E l i a s , Bijdrage tot de kennis van de historiographie der Bataafsche
Republiek, 69 vlg.; t e W i n k e l , Ontwikkelingsgang der. Ned. letterkunde III. 567,
572, IV, 540; Alg. Konst en Letterbode 1813, 56, 356 vlg.
Brugmans

[Loquet, Olivier]
LOQUET (Olivier) was eerst predikant te Marennes en vluchtte in 1685 uit Frankrijk
naar Holland. Hij zette zich met zijn vrouw C h a r l o t t e P r i o u t e Dordrecht neer,
waar hij sedert 1705 met Ds. Charles Comperat den dienst in de waalsche gemeente
waarnam. ‘A cause de son grand âge et de ses infirmités’ werd hij in 1709 eervol
ontslagen en overleed te Dordrecht 15 Febr. 1707. Zijn weduwe stierf 16 Dec. 1727.
van Dalen

[Loten, Johan Gideon]
LOTEN (Johan Gideon), geb. 16 Mei 1710 te Maartensdijk (U.), overl. te Utrecht 25
Febr. 1789. Hij vertrok 28 Dec. 1731 in den rang van onderkoopman in dienst der
O.I.C. op hetschip ‘Beekvliet’ van Amsterdam, waarna hij Aug. 1732 te Batavia
behouden aankwam. Als weinigen van zijn tijdgenooten toonde hij groote
belangstelling voor de natuur, in het bijzonder voor de fauna zijner omgeving, vandaar
zijn vele uitstapjes in de omstreken van Batavia. Lang is hij daar niet gebleven; op
10 Juni 1733 werd hij benoemd tot fiscaal van Java's N.O. kust. Ook in Semarang
maakte hij excursies landwaarts in, o.a. in Nov. 1740 met von Hohendorff, toen zij
zekere oudheden van Java ‘met zeer bijzondere aandacht’ in oogenschouw namen.
Van 1741-44 was hij weer te Batavia werkzaam. In begin 1744 kwam zijn benoeming
af tot gouverneur van Makassar, waarheen hij zich 2 Maart 1744 inscheepte. Hij is
daar gebleven tot 1750, toen hij bevorderd werd tot raad extraord. van Indië en het
bestuur overgaf aan Cornelis Rosenboom, wien hij daarbij ter hand stelde zijn
Rapport over Makasser, behelzende zijn verrichtingen aldaar. Door den boekhouder
en maleischen tolk, J e a n M i c h i e l A u b e r t , liet hij een nieuwe kaart van Celebes
vervaardigen, die thans in de collectie Bodel Nijenhuis (univ. bibl. Leiden) is
opgenomen. Op Java viel hem in 1752 tijdens den oorlog tegen de sultanspartij in
Bantam de moeilijke taak te beurt om den bejaarden regent tot onmiddellijke abdicatie
ten behoeve van den kroonprins over te halen, terwijl hij tegelijkertijd de overbrenger
was van een ontwerp-overeenkomst waardoor het eenmaal zoo fiere Bantam tot
een leenrijk der Compagnie werd verlaagd. In 1752 ontving hij zijn benoeming tot
gouverneur van Ceilon. Op 30 Sept. 1752 kwam hij te Colombo aan. Daar werd hij
de beschermer van den ‘native-artist’ de Beveren (dit deel kol. 91). Tot in Maart
1757 is hij daar werkzaam geweest. In den rang van raad ordin. keerde hij naar
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Batavia terug om in 1758 te repatrieeren als admiraal der retourvloot. Uit de
aanteekeningen die zijn platen-
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collectie vergezelden, blijkt dat zijn teekenaar in Indië achtergebleven is. De volledige
titel is Aanteekeningen am indertijd te kunnen dienen tot het in order brengen van
het geene ik successive heb verzameld zo in tekenen naar het leeven als geschriften
om eenig licht te kunnen bijbrengen tot de natuurlijke historie van O.I. en voornamelijk
van Java, Celebes en Ceylon (25 Dec. 1754). Na eenige jaren vestigde hij zich te
Fulham bij Londen; ook daar legde hij zich ijverig op de beoefening van dier- en
plantkunde toe. Ten behoeve zijner engelsche vrienden en belangstellenden schreef
hij vele van zijn aanteekeningen in het Engelsch. Zijn platen hebben o.a. dienst
gedaan voor G e o r g e E d w a r d s ' Gleanings of natural history (3 dln. 1758-64)
en B r o w n 's vervolg daarop Illustrations of zoology. Op haar beurt zijn die copieën
weer gebruikt voor andere geillustreerde werken. De Bouwkunst der dieren van P.
H a r t i n g (1861) prijkt nog met een afbeelding van de Beveren's origineel,
voorstellend het nest van het snijdervogeltje, doch nu in zeer grove navolging. In
Nov. 1775 reisde Loten voor familieaangelegenheden naar de Kaap, kwam daar
Febr. 1776 aan en aanvaardde de terugreis in Maart 1777. Hij is niet tot zijn dood
in Engeland gebleven, maar weer naar Nederland verhuisd, waar hij zich te Utrecht
metterwoon vestigde. Onder zijn platen schijnen ook enkele van hem zelf te schuilen,
want ook hij beoefende de teeken- en schilderkunst. Na zijn dood is de verzameling
in onbekende handen gekomen, tot zij in 1885 op een boeken-auctie der firma Mart.
Nijhoff in den Haag in het bezit kwam van den heer P.J. van Houten.
Hij was gehuwd op ?4 Aug. 1733 met A n n a H e n r i ë t t e v a n B e a u m o n t .
Bij haar overlijden (10 Aug. 1755) liet zij hem een dochtertje na. Op 4 Juli 1765
hertrouwde hij te Bansted (Surrey) met L i t i t i a C o t e s , die in 1810 is overleden.
Zijn portret door een onbekend kunstenaar is in het bezit van Mr. J.A. Grothe te
Utrecht.
Zie: F e r g u s o n , Joan Gideon Loten and Willem Hendrik v. Beveren in Ind.
Mercuur, 1906, 187, 1908, 362, V a l e n t i j n , Oud en Nieuw O.I. IVa. 168, 200;
V e t h in Kron. Hist. Gen. (Utr. 1860) 109; G r o t h e in Berigten v.h. Hist. Gen. Va.
1853; d e H a a n , Priangan II; v a n D e v e n t e r , De Nederl. op Java II (Haarl,
z.j.); S i r k s , Ind. natuuronderzoek (1915).
Bartelds

[Lovanio, Johannes de]
LOVANIO (Johannes d e ) of v a n L e e u w e n stichtte het klooster der reguliere
kanunniken van St. Hieronymus in de Lombartstraat, later Jezuiëtenstraat te
Roermond en ook de studiestichting, het Roermondsche Huis, aan de universiteit
van Keulen, waarin later gedurende eeuwen tal van roermondsche jongelieden
studeerden op de zoogenaamde beurzen de Lovanio. Hij was doctor in de rechten,
kanunnik, aartsdiaken der domkerk van Keulen en proost der collegiale kerk van
Xanten. Hij stierf te Keulen Dinsdag 23 December 1438. Zijn lijk werd naar Roermond
gevoerd en daar in de Karthuizerkerk op de Swalmerstraat, midden in het koor
begraven.
van Beurden

[Loyens, Servatius]
LOYENS (Servatius), geb. te Maastricht 27 Nov. 1662, aldaar overl. 10 Sept. 1731,
begr. in de St. Catharinakerk, was licentiaat in de rechten, schepen der stad 1694,
1696 en 1708, gezworen raad 1698, regeerend burgemeester 1700 en 1715, griffier
van het luiksch Hooggerecht en vervolgens commissaris-instructeur te Maastricht.
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Hij was volgens huw.contr. d.d. 5 Nov. 1684 te St. Truiden gehuwd met M a r i a
F l o r e n t i a d e C r e e f t uit St. Truiden, welke in 1702 te Maastricht overleed en
hertrouwde met A g n e s T h e r e s i a
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L a m b e r t i n uit Lier, welke kinderloos te Maastricht overleed. Uit het eerste huwelijk
werden de volgende kinderen geboren: A r n o l d , (officier in dient des keizers),
M a r i a C a t h a r i n a (geb. 31 Maart 1687, overl. 4 April 1772, religieuze in het
klooster de Beyart te Maastricht sedert 1753), L u d o v i c u s F r a n c i s c u s (geb.
3 Maart 1689, over. 4 Nov. 1753, schepen 1728, 1730, griffier van het luiksch
Hooggerecht is de schrijver eener kroniek der stad Maastricht die zich in handschrift
op het Rijksarchief aldaar bevindt, welke van 16 Mei 1746 af door een onbekende
is voortgezet tot en met het jaar 1794; deze kroniek is uitgegeven door J o s . M.H.
E v e r s e n in Maasgouw 1901 tot en met 1903; Loyens was in April 1720 gehuwd
met Maria Catharina in 't Broeck alias Sampson, geb. 16 Juni 1688, overl. 17 Aug.
1755), G o d f r i e d (officier in dienst des keizers, overl. in Hongarije), S e r v a a s
(priester, kanunnik en cantor van de collegiale kerk van St. Pieter te Sittard), A g n e s
A d r i a n a (begijn te Tongeren, trad in het begijnhof 10 Jan. 1720, werd geprofest
11 Jan. 1722, verliet het begijnhof 9 Sept. 1733 en huwde later Jacobus Lambertus
Boels uit Luik).
Zie: Maasgouw (1885), 1040, (1901), 82-83, (1915), 63, (1927), 29.
Verzijl

[Luelkens, Gyse]
LUELKENS (Gyse), geb. te Westergeesen bij Kollum, terechtgesteld te Groningen
einde Dec. 1570.
Hij was bij het begin van den opstand naar Oostfriesland uitgeweken en diende
als matroos op een schip dat naar Newcastle zeilde, waar de reeders hun schip
verkochten. Op 25 Juli 1570 keerde hij uit Schotland naar Kopenhagen terug, en
was einde Sept. 1570 in Emdem. Hij wendde zich tot een Brabanter en vroeg dezen
‘ofte daer ock scepe van orloge yn de Oster-Emze legen’. De Brabanter gaf hem
een brief van aanbeveling mede voor Adriaan Menninck, kapitein der Watergeuzen,
die met zijn schip bij Norden lag. Maar Gyse Luelkens kwam op het schip van
Lancelot van Brederode, die hem als stuurman aannam. Op dit schip nam hij aan
verschillende plundertochten deel. In najaar 1570 werd hij in een herberg in Norden
door kapitein Hans Carré, alias Hans Schotman, aangeworven, weer als stuurman;
de Watergeuzen plunderden op de Eems, maar werden door het ijs te veel
belemmerd. Toen het schip bij Rottum lag, verliet hij zijn makkers, met het plan om
over land in het geheim naar Emden te trekken. Hij viel echter bij Warfum den
Spanjaarden in handen, die hem gevangen naar Groningen voerden, waar hij 18
Dec. 1570 werd verhoord.
Zie: F r a n z , Ostfriesland und die Niederlande 294; Staatsarchiv Düsseldorf,
Niederrheinisch Westfalisches Kreisarchiv X, no. 62, vol. II fol. 33 volg.
Vogels

[Lugt, Ger. Ant. van der]
LUGT (Ger. Ant. v a n d e r ), geb. te Amster dam, overl, 28 Sept. 1855, bijna 80
jaar oud volbracht zijn hoogere studiën te Leuven, was in 1798 kapelaan in de
Bullewijk (Ouderkerk aan den Amstel), daarna tot 1808 te Amsterdam in de Statie
op de Boommarkt; pastoor te Stompwijk van Oct. 1808 tot 3 Maart 1811, te
Amsterdam in de Statie op de Boommarkt, van 1811-1851, werd toen emeritus en
vestigde zich metterwoon te Arnhem. Door den aartspriester van Banning wordt
van der Lugt genoemd: devotus, zelosus, eruditus. Van 1813-1815 was hij provisor
van het seminarie Warmond, van 1816-1853 lid van het gewaand kapittel van
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Haarlem. Bij de gevoerde onderhandelingen in 1829 met koning Willem I over het
bezetten der openstaande belgische bisschopszetels, behoorde van der Lugt tot
de vier
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voorgestelde candidaten. Te Amsterdam bouwde hij de tegenwoordige S.
Catharina-kerk op het Singel.
Zijn portret, op doek, hg. 0.95, br. 0.75 door A. de Lelie, hangt daar in de pastorie.
Zie: Bijdr. v. Haarlem, dl. XXXI, 203-204, XXXVIII, 242, XL, 374, XLI, 330, XLIII,
460; L. S t o l k , De S. Catharina-kerk, 8-14; Bissch. Oud-Archief te Haarlem.
van der Loos

[Luik, Joannes van]
LUIK (Joannes v a n ), kartuizer, overl. te Roermond 23 Juli 1572. Hij was geprofest
monnik van het kartuizerklooster Bethlehem te Roermond. Toen op 23 Juli 1572
deze stad werd ingenomen door de troepen van den Prins van Oranje. richtten deze
een bloedbad aan onder de kloosterlingen en geestelijkheid der stad. In het klooster
der kartuizers aan de Swalmerstraat vonden 9 koor-religieuzen en 3 leekerbroeders
den dood, terwijl andere leden van het convent ernstige mishandelingen hebben
ondergaan. De prior Joachim van Tongerloo (dl. VI, kol. 1279) had in der haast het
grootste deel der kloostergemeente in de kerk rondom het altaar verzameld. Hier
maande hij de zijnen aan tot standvastigheid, en daar den kloosterlingen geen tijd
meer was gelaten om ieder in het bijzonder biecht te spreken, ontvingen zij na een
openbare belijdenis de absolutie. Onmiddellijk daarop volgde de verschrikkelijke
slachting in de kerk. Joannes van Luik kreeg een kogel in de zijde en werd met de
kolven der geweren afgemaakt. Zijn gebeente werd aanvankelijk met dat zijner
medeslachtoffers bewaard in de kerk der chartreuse, in wier gebouwen thans het
groot seminarie van het bisdom Roermond is gevestigd. Gedurende meer dan een
eeuw hadden deze relieken zich daarna te Swalmen bevonden, totdat zij in 1902
op haar oude plaats, die getuige is geweest van de marteling, zijn teruggebracht.
In 1911 zijn zij achter glas geplaatst in den rechter zijwand dezer kerk.
In den loop des tijds is er sprake geweest van het aanhangig maken van een
canoniek proces om de zaligverklaring der roermondsche martelaren te verkrijgen.
Een oud gezegde echter luidt: ‘Cartusia sanctos facit, non patefacit’ en dit is
misschien de reden, dat men daartoe nimmer is gekomen.
Zie de literatuur bij het artikel over Leonardus van Luik, die volgt.
Scholtens

[Luik, Leonardus van]
LUIK (Leonardus v a n ), kartuizer, overl. te Roermond 1596 of 1597. Hij was
professus van het kartuizerklooster Betlehem te Roermond. Toen op 23 Juli 1572
deze stad werd ingenomen door de troepen van den Prins van Oranje, richtten deze
een bloedbad aan onder de kloosterlingen en geestelijkheid der stad. In het klooster
der kartuizers aan de Swalmerstraat vonden 9 monniken en 3 leekebroeders den
dood, terwijl andere leden van het convent mishandeld zijn. De plunderaars, die de
kloostergebouwen waren binnengedrongen, bereikten na herhaald bloedvergieten
ook de cel van den hoogbejaarden pater Willem Wellen (dl. VI, kol. 1310), oud-prior
van het klooster, die wegens zijn ziekte en hulpbehoevendheid werd verpleegd door
zijn neef pater Leonardus van Luik. Toen de soldaten hen vonden, riepen zij: ‘Hier
sijn de monicken, komt mede gesellen ende kameen 't geld is’. Belust op buit
sommeerden zij den grijsaard om hun de verborgen schatten te wijzen en brachten
hem een wonde in de borst toe. Den jongen Leonardus sleurden zij mede van deur
tot deur, hem dreigende, dat hij hun de rijkdommen van het klooster zou wijzen. Zij
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braken hem eenige vingers, sloegen hem zoo hevig in het gezicht, dat zijn bovenlip
scheurde en mishandelden hem
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zonder ophouden. Na hun moorddadig bedrijf in dit klooster voerden zij hem mede
naar de legerplaats, waar hij later voor een losgeld van twintig daalders is vrijgelaten.
De Historica Relatio van Havens (dl. VI, kol. 729) is de hoofdbron voor deze
gebeurtenissen. Dit werkje werd in 1608 zoowel te Keulen als in Gent gedrukt. In
1743 werd een herdruk uitgegeven, die echter geantedateerd is: 1608. Het werd in
1649 door den gentschen kartuizerprior Michael Uwens eenigszins vermeerderd in
het Nederlandsch uitgegeven.
De nog overlevende leden van het convent heb ben tijdelijk een gastvrije cel
gevonden in de kartuizerkloosters van Keulen en Vogelsang bij Gulik. Toen in de
volgende jaren onder leiding van den keulschen prior Thomas Winckelmann, visitator
der Rijnprovincie, die door de Grande Chartreuse als administrator van het
roermondsche klooster was aangesteld, deze chartreuse allengs weder eenigszins
hersteld was, keerden enkele monniken terug. Leonardus van Luik bekleedde
achtereenvolgens de ambten van procurator en vicarius te Roermond. Toen daar
in 1580 de prior Joannes Asch was gestorven, werd Dom Leonardus als rector
belast met het bestuur. In 1583 stelde het bestuur der orde hem aan tot prior. In
1572 gelastte het generaal kapittel een visitatie van zijn klooster, welke door de
ongunstige tijdsomstandigheden in vele jaren niet had plaats gehad. Bij deze visitatie,
welke vermoedelijk in het begin van 1593 plaats vond, is Dom Leonardus van het
prioraat ontheven. Zijn opvolger is geweest Dom Joannes Schlinck (zie art.).
Zie: Cartae Capituli Generalis Ordinis Cartusiensis (ms. Certosa del Galuzzo,
Florence); L. S u r i u s , Commentarius brevis rerum in orbe gestarum, ab anno
salutis MD usque in annum MDLXXIIII (Colon. 1579); A. H a v e n s i u s , Historica
relatio duodecim martyrum cartusianorum qui Ruremundae in Ducatu Geldriae
agonem suum feliciter compleverunt (Colon. 1608, Gand. 1608); G. H e s s e O.F.M.,
De Martelaren van Roermond, een bronnenstudie in L i m b . J a a r b . 1911, XVII;
J o s . H a b e t s , Gesch. bisd. Roermond I, 66 vlg., III, 714 vlg.; J. K r o n e n b u r g ,
Neerlands Heiligen in later eeuwen I, 149 vlg.; De Nieuwe Koerier van 15, 22, 25,
29 Juli en 5 Aug. 1922, artikelen bij de 350-jarige herdenking van hun marteldood
door J.D.D. K e u l e r s , P.J.M. v a n G i l s , P. A l b e r s S.J., A.F. v a n B e u r d e n ,
W. G ( o o s s e n s ), e.a.
Scholtens

[Luyben, Aloysius Franciscus Xaverius]
LUYBEN (Mr. Aloysius Franciscus Xaverius), geb. te Waalwijk 20 Jan. 1818, overl.
te 's Hertogenbosch 9 Juni 1902, was de zoon van Mr. J.L.A. Luyben (die volgt) en
Cornelia Jacoba Maria van Roosmalen.
Hij studeerde te Leiden, waar hij 21 Sept. 1837 werd ingeschreven en waar hij in
de rechten promoveerde op 9 Oct. 1841 op een dissertatie, getiteld De ordinum
provincialium secundum legem imperii jure provinciam gubernandi. Hij werd advocaat
te 's Hertogenbosch en nam de uitgebreide praktijk van zijn vader, toen deze
raadsheer in het gerechtshof geworden was, over. Op 11 Oct. 1859 werd hij ter
vervanging van zijn overleden vader in het district 's Hertogenbosch tot lid der
Tweede Kamer gekozen. Hij was hier met Guljé het eenige lid, dat zich vrij veel liet
hooren. Hij was als zijn vader van oordeel, dat de belangen van den
roomsch-katholieken godsdienst in depolitiek het eerst in acht genomen behoorden
te worden. Toen hij van oordeel was, dat de liberalen niet genoeg meer voor zijn
geloofsgenooten deden,
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waren hij en van Nispen van Sevenaer (dl. I, kol. 1381) de eersten onder de
Kamerleden, die zich in den zomer van 1866 bij het ministerie Heemiskerk-van
Zuylen aansloten. Zij stemden 27 Sept. 1866 tegen de motie-Keuchenius, en na de
ontbinding werd hij 30 Nov. 1866 in het district 's Hertogenbosch herkozen, maar
zijn liberale medelid voor dat district vervangen.
Toen na de verwerping der begrooting van Buitenlandsche Zaken de Tweede
Kamer in het laatst van 1867 voor de tweede maal ontbonden werd, meende Luyben,
dat de omkeering, die zich reeds ruim een jaar te voren in het district 's
Hertogenbosch had voorgedaan, zich nu over geheel Noord-Brabant en Limburg
zou uitstrekken en dat dus het kabinet een groote meerderheid in de Kamer zou
hebben. Hij nam daarom de hem aangeboden portefeuille van roomsch-katholieken
eeredienst, waartoe hij 4 Jan. 1868 benoemd werd, aan en verzocht, voor het
lidmaatschap der Tweede Kamer niet meer in aanmerking te komen. Maar men was
er niet warm voor, vooral omdat nu slechts deze onbeduidende portefeuille aan een
Roomsch-katholiek was toebedeeld, terwijl tot dien tijd althans Justitie hun deel
geweest was. Alleen Tilburg werd als 's Hertogenbosch geheel anti-liberaal en de
geheele samenstelling der Kamer bleek bij de verkiezingen in Jan. - Febr. 1868 niet
van de vroegere af te wijken. Nadat de begrooting van Buitenlandsche Zaken
opnieuw verworpen was, trad het kabinet 4 Juni d.a.v. af en Luyben werd weder
advocaat te 's Hertogenbosch.
Bij de periodieke verkiezing van 8 Juni 1869 werd hij, nu in het district Breda,
weder tot lid der Tweede Kamer gekozen. Gedurende de nu volgende periode was
hij eenige malen derde candidaat voor het voorzitterschap en dus tweede
ondervoorzitter.
Hij werd 5 Dec. 1873 met ingang van 15 d.a.v. benoemd tot kantonrechter te 's
Hertogenbosch en trad dus af als Kamerlid, maar werd 6 Jan. 1874 herkozen.
Op 10 Nov. 1874 werd hij benoemd tot burgemeester van 's Hertogenbosch. Daar
dat geen rijksbetrekking is, behoefde hij niet als Kamerlid af te treden. Als
burgemeester heeft Luyben de watervrijmaking dezer stad tot stand gebracht. Bij
hoog onperwater stond niet alleen het land om 's Hertogenbosch onder water, maar
drong het in de stad, en in Febr. en Mrt. 1876 was dit zoo hoog gestegen, dat van
de meeste huizen de beste vertrekken onder water kwamen en zelfs de faeceliën
daarin dreven. Het gevolg was bovendien een zware typhus-epidemie. Door de stad
van het buitenwater af te sluiten, waarvoor de stadswallen gebruikt werden, eenige
sluizen in de wateren te bouwen en bovendien een stoombemaling aan te leggen,
zijn dergelijke rampen voortaan voorkomen. Dit werk kwam in 1877 tot stand.
Op 15 Maart 1877 werd hij tot staatsraad in buitengewonen dienst benoemd.
Daar hij een rechterlijke betrekking op den duur minder vermoeiend vond, was
het hem welkom, dat hij bij koninklijk besluit van 6 Juni 1880 tot rechter in de
arrondissementsrechtbank te 's Hertogenbosch benoemd werd. Hij nam naar
aanleiding van die benoeming weder ontslag als Kamerlid, maar verzocht nu,
daarvoor niet meer in aanmerking te komen. Op 6 Juli werd hij vervangen.
Hij werd 13 Febr. 1881 benoemd tot lid van den Raad van State, maar na vrij lang
beraad verzocht hij, dat deze benoeming zou worden inge-
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trokken, wat bij koninklijk besluit, van 25 Mrt. d.a.v. geschiedde.
Op 14 Mrt. 1883 werd hij benoend tot raadsheer in het gerechtshof te 's
Hertogenbosch. Dit is hij nog vrij lang gebleven: hij werd op zijn verzoek eervol
ontslagen bij koninklijk besluit van 6 Mrt. 1893 met ingang van 16 d.a.v.
Hij huwde C a t h a r i n a M a r i a A n n a S t e p h a n a A l l a r d . Het huwelijk
was kinderloos.
Ramaer

[Luyben, Mr. Johannes Lambertus Antonius]
LUYBEN (Mr. Johannes Lambertus Antonius), geb. te Delft 14 Dec.1786, overl. te
's Hertogenbosch 15 Sept. 1859, studeerde in het buitenland, maar werd, daar hij
een nederlandsch diploma wenschte te bezitten, 30 Maart 1810 ingeschreven als
student te Leiden. Op 6 Juli d.a.v. promoveerde hij aldaar in de rechten: De
evictionibus et duplae stipulatione.
Hij zette zich als advocaat neder te Waalwijk en verkreeg daar spoedig een groote
praktijk. Op 2 Juni 1817 werd hij door de eigenerfden van het district Waalwijk tot
lid der Provinciale Staten van Noord-Brabant gekozen, en op 8 Juli d.a.v. kozen zijn
medeleden hem tot lid van Gedeputeerde Staten dier provincie, een onderscheiding,
die niet dikwijls op zoo jeugdigen leeftijd aan iemand is te beurt gevallen.
Merkwaardig is ook, dat hij, toen hij als lid der Staten periodiek aftrad tegen Juli
1820, op 1 Juni te voren niet alleen in bovengenoemd district herkozen werd, maar
ook de raad der stad Geertruidenberg hem als zoodanig koos; hij bleef lid voor het
plattelandsdistrict.
Op 16 Oct. 1825 werd hij benoemd tot commissaris in het district Bokstel, dezelfde
betrekking die onder het fransche bewind sous-préfet heette. Wegens
onvereenigbaarheid dezer beide betrekkingen verkreeg hij toen ontslag als lid van
Gedeputeerde Staten.
Op 10 Juli 1829 werd hij met ingang van het nieuwe zittingjaar (Oct. d.a.v.) door
zijn medeleden gekozen in plaats van Mr. A.J.J.H. Verheijen. Deze keuze geschiedde
met 22 stemmen tegen 18 op het aftredende lid en 2 op diens medestander de la
Court. Verder werden nog een voor- en een tegenstander der regeering, beiden
met 22 stemmen, gekozen. Hier kwam de afkeer van het noord-nederlandsche
bewind, dat zeer vele protestanten in Noord-Brabant aangesteld had (in het bijzonder
schoolopzieners). Na deze verkiezing zette Luyben zich te 's Hertogensbosch neder,
waar hij weder de praktijk als advocaat opvatte.
In de Kamer kwam zijn anti-regeeringsgezindheid reeds tot uiting op 27 Oct. 1829,
toen hij stemde tegen de toelating van den vriend van den minister van Justitie van
Maanen (dl. III, kol. 803), Mr. P.A. Brugmans. Door de hulp van hem en zijn medelid,
tevens ambtgenoot als districts-commissaris A.J. Ingenhousz (dl. III, kol. 633) werd
Brugmans niet toegelaten, omdat hij lid van de permanente commissie van het
amortisa tie-syndicaat en dus rijksambtenaar was. De redeneering was zonderling,
vooral daar er eenige leden in de Kamer waren, die dezelfde betrekking bekleedden.
De bedoeling was alleen om den gehaten van Maanen onaangenaam te zijn. Om
Luyben, langenhousz en twee andere (zuidelijke) leden (een onder hen was
kamerheer) te straffen, werden zij als districts-commissaris resp. kamerheer afgezet;
bij koninkl. besl. van 8 Jan. 1830 werd het pensioen van den voormaligen préfet de
Stassart, groot ƒ 1800, ingetrokken. Luyben ging nu te 's Hertogenbosch wonen,
waar hij de advocatuur weder opvatte. De zoon van Ingenhousz, Mr. L. Ingen-
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housz, werd kort daarna tot districts-commissaris benoemd; Luyben werd door J.T.
Vermeulen vervangen.
Op 2 Nov. 1830 stemde hij tegen de wet tot beteugeling der kwalijkgezinde terwijl
hij 16 d.a.v. de eenige was, die t
e oproeping der nationale militie van 1831
Luyben was met van Sasse van Ysselt de eenige onder de afgevaardigden van
Noord-Brabant, die tegen de regeering oppositie voerde. Toen van Sasse in 1832
bedankte, was hij zelfs tot 1840 de eenige. Van oppositie van Ingenhousz verneemt
men, althans sedert 1830, niets. Terwijl van Sasse uitsluitend de roomsche belangen
behartigde, was Luyben van alle markten thuis en behandelde hij ook de materieele
belangen van Noord-Brabant en van geheel Nederland.
Luyben verklaarde zich in de kamerzitting van 23 Juni 1831 voor volharding van
den tegenstand tegen de door de groote mogendhenden opgelegde artikelen, in de
hoop, dat Nederland en België alsnog vereenigd zouden worden. Zijn hoofdreden
was, dat de minderheid, waarin de roomschkatholieken h.t.l. na de afscheiding
zouden zijn (zonder Limburg, waarop men toen niet vast rekende, minder dan 30%),
te gering was om voor hen veel te bereiken. Evenwel stemde hij 4 Jan. 1832 tegen
de middlenwet voor buitengewone behoeften.
Op 8 Juni 1832 verzette hij zich tegen de toelating der echtscheiding. Op 17 Nov.
1832, 14 Dec. 1833 en 11 Dec. 1835 stemde hij tegen de staatsbegrooting.
Later bestreed hij het volhardingsstelsel, maar op 14 Dec. 1836 verklaarde hij,
dat de toen door de regeering gedane mededeelingen bewezen, dat zij in dezen
alles gedaan had wat van haar geëischt kon worden.
Op 9 Mrt. 1837 stemde hij tegen de financieele voorstellen en tegen de
staatsbegrooting.
Op 23 Dec. 1839 was de staatsbegrooting met algemeene stemmen, behalve die
van het lid Beelaerts (dl. I, kol. 273) verworpen en den volgenden dag was een
kredietwet voor 6 maanden aangenomen. Toen de begrooting voor de overige 6
maanden ann de orde kwam, en toen de regeering verklaarde dat aan enkele eischen
der opposite, als ministerieele verantwoordelijkheid, toegegeven zou worden, hield
hij 18 Mei 1840 een heftige rede, waarin hij die concessiën geheel onvoldoende
noemde. Hij qualificeerde een in de centrale sectie door de regeering gedane
mededeeling als meer onbeschaamd dan rond. Ook was hij toen een der 22 leden,
die tegen de staatsbegrooting stemden.
In de vergadering van 4 Juni 1840 stelde hij als eischen rechtstreeksche
verkiezingen en een ontbindbare Tweede Kamer. Hij stemde tegen de
grondwetsherziening, omdat zij geheel onvoldoende was.
In dezen tijd schreef hij vele stukken in het roomsch-katholieke blad De
Noordbrabander.
Toen minister van Hall in Oct. 1842 een ontwerp van een nieuw deel van het
strafwetboek, waarin het recht van placet (d.i. het aan de geestelijkheid verbieden
om brieven en andere stukken van een buitenlandsche geestelijke overheid af te
kondigen) was opgenomen, indiende, protesteerde Luyben daartegen bij dien
minister. Er kwam een hevige beweging onder de Roomsch-katholieken. Het gevolg
was, dat deze bepaling uit het ontwerp verdween.
Op 24 Dec. 1842 werd hij benoemd tot raadsheer in het provinciaal gerechtshof
van Noord-Brabant. Hij gaf de advocatuur toen over aan zijn zoon.
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Dat hij bij zijn medeleden zeer geacht was, blijkt daaruit, dat zij hem in Oct. 1843
nummer een op de voordracht voor voorzitter plaatsten. Als zoodanig werd hij voor
het zittingjaar 1843-1844 benoemd. Reeds dadelijk kwam onder zijn voorzitterschap
een belangrijk onderwerp aan de orde, toen door van Dam van Isselt (dl. I, kol. 684)
voorgesteld werd, over de niet door een minister gecontrasigneerde benoeming van
den minister en van Oorlog tot de orde van den dag over te gaan. Luyben stelde
voor, de mededeeling daarvan voor kennisgeving aan te nemen en dit werd 19 Oct.
1843 met 27 tegen 15 stemmen aangenomen.
Een bewijs, hoezeer hij langzamerhand van meening veranderd was, is wel, dat
hij met alle leden voor Noord-Brabant, alleen L.D. Storm uitgezonderd, op 30 Mei
1845 stemde tegen het in behandeling nemen van het voorstel tot
grondwetsherziening van de 9 mannen, aan wier hoofd Thorbecke (dl. IV, kol. 1308)
stoud. Hij was van oordeel, dat zulk een voorstel van de regeering behoorde uit te
gaan.
Ook bleek zijn gematigdheid hij het geval Grooff, dat door Storm herhaaldelijk in
de kamer ter sprake gebracht werd. Deze bisschop in partibus van Canea was in
1844 als apostolisch vicaris uit West- naar Oost-Indië vertrokken en had zich daar
in het geheel niet aan de bestaande wettelijke bepalingen gestoord, maar
geestelijken, die niet voor Indië door den Koning benoemd waren, met kerkelijke
functiën belast en anderen, die van de regeering een standplaats gekregen hadden,
geschorst. De gouverneur-generaal Rochussen (dl. II, kol. 1217) had hem daarop
uit Nederlandsch Oost-Indië verbannen. Over dit geval hield Luyben 4 Nov. 1845
een rede. De reden der gematigdhed was vooral, dat het gewenscht was, koning
Willem II, die veel voor de Roomsch-katholieken voelde, niet voor het hoofd te
stooten. Deze handelwijze had een voor hem gunstig resultaat, want er werd na
overleg met den Paus besloten, dat werd afgezien van de benoeming van gees
telijken voor Indië door de regeering.
Vooral door de werkzaamheid van Storm te Breda en van Mr. N.F.C.J. Sassen
te 's Hertogen bosch ontstond er omstreeks dezen tijd een scheiding van anderen
aard dan de bovenbedoelde onder de Roomsch-katholieken in Noord-Brabant. De
volgelingen van deze beide mannen gingen geheel op in de liberale partij in
Nederland, die van Luyben, hoewel van een tijdelijk verbond met die partij niet
alkeerig, wilden toch hun onafhankelijkheid met kracht bewaren. Luyben was in de
eerste plaats Roomsch-katholiek, en het was nog meer persoonlijke achting, die
oorzaak was, dat hij bij de eerste directe verkiezing in het district 's Hertogenbosch
op 7 Dec. 1848 tot lid der Tweede Kamer gekozen werd met 426 stemmen tegen
423 op Sassen. Later, toen in de Kamer niet meer bleek van een gezindheid,
afwijkend van zijn medeleden uit Noord-Brabant, allen volgelingen van Sassen en
Storm (de laatste daaronder begre pen), werd Luyben zonder noemenswaardige
oppositie herkozen. Hij bleef lid tot zijn overlijden.
Tijdens de agitatie na de Aprilbeweging heeft hij zich 25 Aug. 1853 sterk geweerd
tegen de door het kabinet van Hall voorgestelde wet op de kerkgenootschappen,
hoewel deze wet zeer gematigd was, daar zij de bisschoppen, tegen wier aanstelling
door den Paus de beweging hoofdzakelijk gericht was, liet bestaan.
Luyben huwde 23 Apr. 1812 C o r n e l i a J a c o b a M a r i a v a n R o o s m a l e n ,
bij wie hij een zoon Al. Franc. Xav. had, die voorgaat.
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Zijn portret is gelithografeerd door J.H. Hoffmeister.
Over hem kan men veel bijzonderheden vinden in J.H.J.M. W i t l o x , De Katholieke
staatspartij, 2 dln. ('s Hertogenb. 1919 en 1927).
Ramaer

[Luyken, Mr. Johannes Gerardus]
LUYKEN (Mr. Johannes Gerardus), geb. te Haarlem 20 Apr. 1742, overl. te Doesburg
1 Mrt. 1818, was de zoon van L u k a s L u y k e n en J o h a n n a S o p h i a V l e s .
Hij werd 25 Juni 1765 te Leiden als student ingeschreven en promoveerde aldaar
in de rechten 16 Juli 1766 op een dissertatie De bonorum divisionibus atque
imperfectis parentum inter liberos testamentis.
Hij werd 28 Mei 1795 te Amsterdam, waar hij zich als advocaat had nedergezet,
tot lid der municipaliteit gekozen. Op 27 Jan. 1796 werd hij in het kiesdistrict Weesp
tot lid der nationale vergadering gekozen en moest nu het lidmaatschap der
municipaliteit als daarmede onverenigbaar opgeven.
Hij werd 15 Maart 1796 door zijn medeleden uit Holland tot lid van de commissie
van 21 leden tot het ontwerpen eener constitutie gekozen. Deze leden namen
gedurende den tijd, dat zij daaraan werkten, geen deel aan de beraadslagingen der
vergadering, maar werden door anderen vervangen. Op 10 Nov. 1796 leverden zij
het ontwerp in en 11 d.a.v. namen zij hun plaatsen weder in. Bij de discussiën over
dit ontwerp, die duurden van 17 Nov. 1796 tot 30 Mei 1797, bleek hij een gematigd
federalist te zijn.
Op 19 Nov. 1796 hield hij een zeer uitvoerige rede tot verdediging van zijn
standpunt. Hij zeide, dat het ontwerp op eenheid gegrond was, maar dat men niet
geheel aan de zellstandigheid der provinciën een eind mocht maken. In het bijzonder
achtte hij het onbillijk, de schulden der provinciën te amalgameeren en daardoor
Holland, dat 90 millioen gulden schuld had, hiervan gedeeltelijk te onttasten door
het gedeeltelijk op de andere provinciën over te brengen. Hij sprong ook in de bres
voor Brabant, dat geen schulden had. Hij vergat, dat Holland in het belang der
vereenigde Nederlanden, ook van Brabant, die schulden gemaakt had, en dat
Brabant door den omkeer van 1795 bevrijd was van de opbrengst van tallooze
betrekkingen in dat generaliteitsland, die door regenten uit de geheele republiek
bekleed werden en die zij door bewoners van dat land voor weinig geld lieten
waamemen.
Hij stemde op 2 Dec. 1796 tegen het voorstel van Schimmelpenninck tot
vaststelling van de een- en ondeelbaarheid der republiek, dat met 75 tegen 23
stemmen werd aangenomen.
Op 25 Jan. 1797 stelde hij voor, in de constitutie op te nemen, dat de godsdienst
door het bataatsche volk geëerbiedigd werd en dat hij werd aangemerkt als de bron
van eeuwig heil en als de grondslag van deugd en goede zeden en daarvan
onafscheidelijk. Op 27 d.a.v. werd besloten, hieromtrent een bepaling op te nemen,
die evenwel anders geformuleerd werd.
Toen hij bij de nieuwe verkiezingen op 2 Aug. 1797 in het district Weesp tot
plaatsvervanger gekozen was, en de gekozene ingevolge loting voor een ander
district zitting nam, zou hij in diens plaats hebben kunnen optreden, maar hij nam
de benoeming niet aan.
Het volgende jaar verhuisde hij naar Doesburg en hij heeft zich niet meer met de
openbare zaak ingelaten.
Van hem zijn vier gegraveerde portretten bekend, door Vinkeles, Vinkeles en
Bogerts, J. Wijsman, en een silhouet door een onbekend kunstenaar.
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[Luytgens, Wilhelmus Josephus]
LUYTGENS (Wilhelmus Josephus), geb. te Roermond 27 Februari 1722, overl. te
Wetzlar 27 Juli 1802, zoon van P e t r u s , weesmeester en organist, en van M a r i a ;
A d r i a n a J a n s s e n s , promoveerde te Leuven 18 Aug. 1746 in de beide rechten,
was eerst advocaat, dan raad van het souvereine hof van Gelderland te Roermond
(1750- 1778), kanselier van hetzelfde hof sedert 27 Mei 1779 tot 1794; hij was tevens
schepen van Roermond (1750-1756) en huwde met M a r i a T h e r e s i a v a n
d e r K u n (overl. te Roermond 27 Febr. 1751).
Zijn broeder H e n r i c u s F r a n c i s c u s (geb. te Roermond 3 Maart 1718, aldaar
overl. 17 Aug. 1789) was peyburgemeester van Roermond 1753, 1754, 1757-1762,
schepen 1762-1789, huwde aldaar 2 Maart 1750 B a r b a r a B e r n a r d s (overl.
18 Dec. 1754) en vervolgens 20 Febr. 1757 M a r i a M a r g a r e t h a P e t e r s
v a n d e G r a v e (overl. 23 Mei 1799).
Zijn zuster M a r i a A n n a (geb. te Roermond 16 Febr. 1714, overl. aldaar 21
Febr. 1792) was religieuze van het penetenten-klooster, en vervolgens overste van
hetzelfde te Roermond.
Zie: Limburg's Jaarboek (1911) 317, (1914) 121, 126-127; A.F. v a n B e u r d e n ,
Genealogie Luytgens.
Verzijl

[Lycklama à Nijeholt, jhr. Mr. Augustinus Georg]
LYCKLAMA À NIJEHOLT (jhr. Mr. Augustinus Georg), geb. te Leeuwarden 8 Sept.
1794, overl. aldaar 29 Sept. 1828, was de tweede zoon van jhr. T.M. Lycklama à
Nijeholt (zie beneden) en E.H. t h o e S c h w a r t z e n b e r g en
H o h e n l a n d s b e r g . Hij werd als student te Leiden ingeschreven 3 Nov. 1814
(waarschijnlijk studeerde hij voor dien tijd in het buitenland) en promoveerde aldaar
in de rechten 28 Juni 1815 op een dissertatie De contractu locutionis conductionis
secundum juris romani et juris hodierni principia.
Reeds op zeer jeugdigen leetijd, 2 Dec. 1815, werd hij tot lid der Provinciale Staten
voor de eigenerfden der grietenij Utingeradeel, en bovendien 29 Juni 1816 tot haar
grietman benoemd. Voor dit laatste verkreeg hij dispensatie wegens leeftijd, daar
hij volgens het reglement te jong voor grietman was.
Deze benoemingen waren aan den invloed zijns vaders toe te schrijven, maar
dat zij ook in den geest der bemiddelde friesche bevolking waren, blijkt daaruit, dat
hij telkens om de drie jaren als lid der Staten herkozen werd.
Hij huwde 6 Jan. 1822 H i l l e g o n d a W i j n d e l s , geb. 23 Sept. 1800, overl. 25
Mei 1854. Het huwelijk was kinderloos.
Ramaer

[Lycklama à Nijeholt, jhr. Mr. Georg Wolfgang Franciscus]
LYCKLAMA À NIJEHOLT (jhr. Mr. Georg Wolfgang Franciscus), geb. te
Oldeberkoop, gemeente Oost-Stellingwerf 29 Apr. 1808, overl. te Leeuwarden 5
Mei 1875, was de oudste zoon uit het tweede huwelijk van jhr. T.M. Lycklama à
Nijeholt met F.J. B l o e m k o l k . Hij werd aan het athenaeum te Franeker als student
ingeschreven 8 Sept. 1827 en aan de leidsche hoogeschool 17 Mei 1829 en
promoveerde te Leiden in de rechten 26 Juni 1834 op een dissertatie getiteld De
mandato.
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Hij zette zich in hetzelfde jaar als advocaat te Heerenveen neder en werd in Nov.
1840 procureur aldaar. Op 20 Sept. 1841 werd hij benoemd tot grietman van
Oost-Stellingwerf, welke betrekking in 1851 vernoemd werd in burgemeester.
Bij verschillende verkiezingen voor de Provinciale Staten in Friesland was hij
conservatief candidaat, op 27 Mei 1856 bij herstemming had hij een stem minder
dan zijn liberale tegencandidaat en daar er eenig verschil omtrent de uitkomst was,
behoorde hij volgens sommigen
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gekozen verklaard te worden, maar de meerderheid der Staten besliste ten voordeele
van zijn concurrent.
Hij bouwde te Oldeberkoop, waar hij ging wonen, de buitenplaats Friesmastate.
Hij heeft zich veel moeite gegeven om het gemeentehuis, dat te Oldeberkoop,
een uithoek van de grietenij, stond, meer naar het midden verplaatst te krijgen; in
1852 heeft de gemeenteraad besloten, dat te Makkinga een nieuw gemeentehuis
gebouwd zou worden; dit besluit werd door Gedeputeerde Staten vernietigd, maar
na een driejarige onderhandeling besliste de Koning, dat dit een invendige zaak der
gemeente was, waarin Gedeputeerde Staten zich niet hadden te mengen. In 1856
werd het nieuwe gemeentehuis te Makkinga ingewijd.
Hij was ongehuwd.
Ramaer

[Lycklama à Nijeholt, jhr. Tinco Martinus]
LYCKLAMA À NIJEHOLT (jhr. Tinco Martinus), geb. te Nijehaske, gemeente
Haskerland, 4 Oct. 1766, overl. te Leeuwarden 20 Febr. 1844, was de zoon van
A u g u s t i n u s L y c k l a m a à N i j e h o l t en S u s a n n a 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 . Hij werd 14 Juni 1782 als student
te Franeker ingeschreven, maar heeft na eenige jaren de studie opgegeven. Hij
werd in 1788 grietman van Oost-Stellingwerf en verwisselde dat ambt in 1790 met
dat van grietman van Utingeradeel. Hij vestigde zich toen op de buitenplaats
Andringastate te Oldeboorn en is daar tot zijn overlijden blijven wonen, hoewel hij
ook een huis te Leeuwarden had.
In Jan. 1795 werd hij van zijn betrekking vervallen verklaard en eerst 4 Juni 1802
kwam hij weder in een openbaar ambt; hij werd toen door het Staatsbewind benoemd
tot lid van het uit 12 leden bestaand bestuur van het departement Friesland. Op 19
Juli 1805 werd hij door den raadpensionaris Schimmelpenninck benoemd in het
toen gevormd uit 6 leden bestaand bestuur van dat departement. Op 24 Febr. 1806
werd hij benoemd tot drost van Utingeradeel en Haskerland, een in hoofdzaak
rechterlijke betrekking. Toen de nieuwe bestuursregeling door koning Lodewijk op
fransch voorbeeld was ingevoerd, werd Lycklama 8 Mei 1807 benoemd tot
kwartierdrost te Heerenveen. Onder het keizerrijk werd hij met ingang van 1 Jan.
1811 benoemd tot sous-préfet in hetzelfde gebied, nu arrondissement genaamd;
dit was dezelfde betrekking als kwartierdrost. In Jan. 1814 gaf hij den dienst over
aan een door den Souvereinen Vorst benoemden commissaris.
Op 29 Aug. 1814 benoemde genoemde vorst hem tot lid der Nationale vergadering
en op 1 Sept. 1815 werd hij bij koninklijk besluit tot lid der Tweede Kamer benoemd.
Hij werd door de Provinciale Staten van Friesland geregeld herkozen en verzocht
in 1831 niet voor een herbenoeming in aanmerking te komen, zoodat hij 7 Juli van
dat jaar vervangen werd.
In de Kamer behoorde hij tot de conservatieve meerderheid, die meestal met de
regeering medeging.
Op 12 Oct. 1835 werd hij tot lid der Eerste Kamer benoemd. Hij bleef dit tot zijn
overlijden.
Van 1814 tot 1832 was hij militie-commissaris voor Friesland.
Hij werd in 1817 in den adelstand verheven.
Hij huwde 8 Febr. 1790 E l i s a b e t h H e l e n a 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 , geb. 17 Nov. 1767, overl. 3 Aug. 1803, bij wie hij 3
zonen (waarvan Augustinus Georg voorgaat en Wilco Holdinga volgt) en 4 dochters
had, en daarna 15 Dec. 1804
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F r a n c i n a J. B l o c m k o l k , geb. 21 sept. 1784, overl. 20 Oct. 1840, bij wie hij 5
zonen (waarvan Georg Wolfgang Franciscus voorgaat) en een dochter had.
Ramaer

[Lycklama à Nijeholt, jhr. Wilco Holdinga]
LYCKLAMA à NIJEHOLT (jhr. Wilco H o l d i n g a ), geb. te Leeuwarden 12 Febr.
1801, overl. te Oldeboorn 5 Sept. 1872, was de derde zoon van jhr. T.M. Lycklama
à Nijeholt (zie boven) en E.H. 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 . Hij werd luitenant bij de lichte dragonders en verzocht ontslag
uit den militairen dienst, dat hem in Jan. 1830 verleend werd. De bedoeling was,
dat hij zijn overleden broeder Aug. Georg (zie boven) zou opvolgen als grietman
van Utingeradeel. Hij werd 21 Mrt. 1830 als zoodanig benoemd; de plaats was 1½
jaar opengehouden. Hij trok in 1831 uit als kapitein der schutterij en maakte den
tiendaagschen veldtocht mee. Reeds 1 Juni 1824 was hij, nog als militair, door de
ridderschap van de grietenij Oost-Stellingwerf tot lid der Staten van Friesland
gekozen, maar wegens de geleidelijke vermindering van het aantal leden van 84
op 54 ingevolge het reglement van 2 Aug. 1825 viel hij bij de verkiezing op 1 Juni
1827 af. Echter werd hij 1 Juni 1830, nu door de geheele ridderschap van Friesland,
opnieuw gekozen. Hij bleef dit totdat zijn medeleden hem 3 Nov. 1845 tot lid der
Tweede Kamer kozen. Hij behoorde hier tot de conservatieve partij, maar vereenigde
zich toch met de grondwetsherziening, op twee hoofdstukken na, die hij om redenen
van detail afstemde.
Bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer in Nov.-Dec. 1848 ingevolge de nieuwe
grondwet kwam hij niet in aanmerking, maar de ridderschap der provincie gaf hem
een bewijs van vertrouwen door hem 1 Juni 1849 tot lid der friesche Staten te kiezen.
Deze verkiezing had onder het oude régime plaats, het lidmaatschap verviel bij de
invoering der provinciale wet in Sept. 1850.
Aan den politieken hemel was hij vergeten en zelfs tijdens de Aprilbeweging kwam
hij niet in aanmerking, totdat hij 8 Juni 1858 als conservatief candidaat tot lid der
Tweede Kamer gekozen werd in het district Sneek. Bij zijn periodieke aftreding in
1862, toen Friesland weder liberaal geworden was, werd hij bij herstemming alleen
herkozen, doordat hij den roomsch-katholieken liberaal Jongstra tegenover zich
had. In 1866 verzocht hij voor een herbenoeming niet in aanmerking te komen; hij
werd 12 Juni van dat jaar vervangen.
Het volgende jaar verzocht hij ontslag als burgemeester. Dit werd hem 12 Juni
1867 eervol verleend.
Hij was vele jaren lid van het bestuur der contributie-Hemelumer
Oldefamdszeedijken.
Hij huwde 9 Juni 1832 J e a n n e H e n r i e t t e v a n V l o t e n , geb. 10 Dec.
1810, overl. 27 Oct. 1881. Hun huwelijk was kinderloos.
Ramaer

[Lydius, Balthasar]
LYDIUS (Balthasar), geb. te Umstadt (bij Darmstad) in 1576 of 1577, overl. te
Dordrecht 20 Jan. 1629. Hij studeerde in de godgeleerdheid te Leiden en werd in
1602 tijdelijk, in 1604 gewoon predikant te Dordrecht. Zijn vader was Martinus Lydius
(zie hieronder). Eerst zocht hij vrede met de Remonstranten te houden, maar op de
dordtsche synode was hij hun besliste tegenstander. Deze synode opende hij 13
Nov. 1618 met een preek over Hand. 15; hij sloot haar 29 Mei 1619 met een
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toespraak over Jes. 12:1-3. In de zuidhollandsche synoden was hij sedert 1607 een
trouw lid; ook in die van Juli-Aug. 1619 en Aug. 1620; in de
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synoden van de volgende jaren werd hem bij voorkeur wetenschappelijke arbeid
toevertrouwd. Van zijn geschriften zijn het belangrijkst de studiën over de Waldensen:
Waldensia, id est conservatio verae ecclesiae, demonstrata ex confessionibus cum
Taboritarum ante CC fere annos, tum Bohemorum circa tempora Reformationis
scriptis I (Rot. 1616), II (Dordr. 1617); herdrukt (Rott. 1622). V r i e m o e t , Athenarum
frisiacarum libri duo (Leov. 1758, 20-28) meent dat hij ook schreel: Facula accensa
historiae Waldensium. Zijn plan om een uitvoerige geschiedenis van de Waldensen
te schrijven is niet uitgevoerd. Ten onrechte meent men, dat hij J.P. P e r r i n 's
Histoire des Vaudois et Albigeois (Genève 1618) heeft vertaald (S.D. v a n V e e n ).
Lydius heeft alleen aan die vertaling (Dordr. 1624) toegevoegd Dry historische
Tractaetgens (welke dus ook niet in 1634 zijn uitgegeven, zooals sommigen melden).
Overigens schreef hij: Novus orbis sive de navigationibus primis in Americam; Super
loco Mosis de cruentato sponsarum linteo et aliis virginitatis signis en De Lyncuro
lapide (de laatste twee werken zijn verhandelingen, no. 5 en 16 in Epistolicae
quaestiones cum doctorum responsis van Joh. Beverwijck (dl. I, kol. 327-332) (Dordr.
1644). Wat in het Grool rechtgevoelende christenmartelarenboek van Abraham
Mellinus (dl. VII, kol. 858) over de Waldensen en Albigensen voorkomt is aan hem
te danken. De opdracht van de zuidhollandsche synode van 1622 om laatstgenoemd
werk, waarvan slechts één deel verscheen, voort te zetten is door Lydius wel
aanvaard maar niet volvoerd. Hij was gehuwd, eerst met A n n a d e W i t t , daarna
met A n n a v a n d e r M y l e . Hij had vier zonen: Isaac die volgt, M a r t i n u s ,
Jacobus (zie hieronder) en S a m u e l , allen predikant geworden.
Zijn portret is gegraveerd door G. Shalcken.
Zie: H e r z o g 's Realencykclopädie für protest. Theologie und Kirche (Leipz.
1903), 26 v.; R e i t s m a e n v a n V e e n , Acta III, register; W.P.C. K n u t t e l ,
Acta der part. syn. v. Z.-Holl. I ('s Gravenh. 1908), register; d e z ., Nedert.
bibliographie van Kerkgesch. (Amst. 1889), 207, 251 v.; J. R e i t s m a , Gesch. v.d.
Hervorming en de Herv. Kerk (Utr. 1916), 524, 631; L. K n a p p e r t , Gesch. der
Ned. Herv. Kerk I (Amst. 1911), 118 v., 134 v.; Bibliotheca theol. et philos. (Lugd.
Bat., Burgersdijk en Niermans 1900), 385; Kerkelijk Handboek (1907) Bijl. 112.
Knipscheer

[Lydius, Isaac]
LYDIUS (Isaac), geb. te Dordrecht 22 Febr. 1604, overl. aldaar 2 Aug. 1660, was
de zoon van den voorgaande en A l e t t a d e W i t t . Hij werd 31 Mei 1624 te Leiden
als student in de theologie ingeschreven, werd in 1630 proponent, en vervolgens
in 1631 predikant te Papendrecht. In 1637 werd hij predikant te Dordrecht in de
plaats van den aan de pest gestorven Johannes Westenburgh. Geschriften heeft
hij niet uitgegeven; alleen werden door hem in 1629 en 1630 Theses aan de stad
Dordrecht opgedragen, waarvoor hem eerst 13 £ en daarna 30 £ tot een vereering
geschonken werd. Hij was 10 Sept. 1641 te Haarlem gehuwd met J o h a n n a J o y e
M a t t h i j s d r ., die hem 13 kinderen schonk en 6 Aug. 1677 te Dordrecht overleed.
Mattheus L., die volgt, was een zijner zonen.
Zie: S c h o t e l , Kerk. Dordr. I, 393.
van Dalen

[Lydius, Jacobus]
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LYDIUS (Jacobus), geb. te Dordrecht omstr. 1610, overl. aldaar in 1679. Hij was
de oudste zoon uit het tweede huwelijk van Balthasar Lydius (zie hierboven),
studeerde te Leiden in de godgeleerd-
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heid en werd predikant te Bleskensgraaf in 1663, te Dordrecht (tegelijk met zijn
broeder Isaac, die voorgaat in 1637. Gedurende 1643 tot 1645 was hij predikant bij
het buitengewone gezantschap van de Staten naar Engeland, hetgeen hem de
gelegenheid bood om eenige engelsche hoogescholen te bezoeken. Teruggekeerd
schreef hij: Historie der beroerten van Engelandt aengaende deveelderley secten
die aldaer in de kercke Jesu Christi zijn onstaen (Dordr. 1647). Voorts is van hem
verschenen: Florum sparsio ad historiam passionis Jesu Christi (Dordr. 1672; herdr.
Utr. 1701); Agnostica sacra, sive syntagma vocum et phrasium agonisticarum quae
in S. Scriptura imprimisvero in epistolis S. Pauli apostoli occurrunt (Roterod. 1657;
herdr. cum additamentis Zutfen en Deventer 1700), vert. in het Nederlandsch (Rott.
1744); Coena dominica litteratorum (Dordr. 1639); Syntagma sacrum de re militari,
nec non de jure jurando dissertatio theologica (Dordr. 1698); Vrolicke uren des
doodts ofte der wijsen vermaeck (Dordr. 1640; herdr. 1662 en 1750); Belgicum
gloriosum (Dordr. 1640; 1668), ook door hem vertaald als: Het verheerlykte ofte
verhoogde Nederland (Dordr. 1668); tegen den Jezuïet C. H a z a r t schreef hij:
Antwerpschen uyl in doodsnoot (1671); Het overlijden van den antwerpschen uyl
(1671); Laetste olyssel van den antwerpschen uyl in doodtsnoodt en Laetsten
duyvelsdreck ofte ongehoorde grouwelen van paepsche leeraers onser eeuwen,
na zijn dood verschenen (Dordr. 1687), een vervolg van Den Roomschen
uylen-spiegel (Amst. 1671; herdr. 1716). De catalogus van zijn bibliotheek is nog
te vinden; brieven van hem bewaart de leidsche universiteitsbibliotheek.
Zie: H e r z o g 's Realencyklopädie für protest. Theologie und Kirche (Leipz. 1903),
27 v.; B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland ('s Hertog. 1851-1856) II, 419-421;
Bibliotheca theol. et philos. (Lugd. Bat., Burgersdijk en Niermans 1900), 385 v.;
Kerkelijk Handboek (1907) Bijl. 105, 112.
Knipscheer

[Lydius, Johannes]
LYDIUS (Johannes), geb. te Frankfort am Main in 1577, overl. te Oudewater in
1643. Hij werd in 1601 predikant te Aarlanderveen, in 1602 te Oudewater en gaf
uit: Nicolaï de Clemangis opera cum glossario Lutino-Barbaro et cum analectis
(Lugd. Bat. 1613), twee deelen; Prateoli narratio conciliorum omnium ecclesiae
Christianae, cum castigat. J. Lydii. Acced. J. Lydii epistola cum And. Pavernagio
(Lugd. Bat. 1610); Rob. Barnesii et Balei Vitae pontificum cum continuatione (Lugd.
Bat. 1610); Aura purior, h.e. M. Wesselii Gansfortii opera omnia: accedunt Jacobi
de Paradiso Carthusiani tractatus aliquot (Amst. 1617). Anoniem is door ‘den
kerkeraad te Oudewater’ uitgegeven: Historisch verhael van de voornaemste
swaricheden, verschillen en proceduren, so wet in kerckelijcke als polilijcke saken,
drij jaren herwaerls voorghevallen binnen.... Oudewater. Wtghegheven by de
kerckerael aldaar ende eenighe van de magistraten (Amst. 1618). R o g g e
(Contraremonstr. geschr. blz. 76) zegt: ‘De steller kan niemand anders geweest zijn
dan Johannes Lydius’. V a n D o o r n i n c k heeft in 1870 nog aan hem toegekend
de uitgave van Alle de gedichten van den poeët Jan Vos (Amst. 1662, 1671), twee
deelen, maar wijst in 1883 J a c o b L e s c a i l l e aan als schuilende achter de letters:
‘J.L.’.
Hij was een zoon van Martinus L., die volgt, en een broeder van Balthasar, die
voorgaat.
Zie: H e r z o g 's Realencyklopädie für protest. Theologie und Kirche (Leipz. 1903).
27; G. M u u r l i n g , Commentatio hist.-theol. de Wesseli Gansfortit.... I (Traj. ad
Rhen. 1831), 130; J.I. v a n
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D o o r n i n c k , Bibliotheek van Ned. anonymen en pseudonymen ('s Gravenh./Utr.
1870), no. 4761, 6051; d e z ., Vermonde en naaml. schrijvers I (Leid. 1883), 289,
II (Leid. 1885), 581; Kerkelijk Handboek (1907) Bijl. 100, 147.
Knipscheer

[Lydius, Martinus]
LYDIUS (Martinus), geb. te Lübeck 1539 of 1540, overl. te Franeker 27 Juni 1601.
Zijn ouders, vervolgd om het geloof, zijn uit Deventer naar Lübeck gevlucht. Hij
studeerde in de godgeleerdheid te Tübingen en te Heidelberg. Toen na den dood
van Frederik III de luthersche Ludwig VI regeerde en de hoogeschool te Heidelberg
werd opgeheven, is hij eerst naar Frankfort, daarna naar Antwerpen gegaan. Hier
heeft hij korten tijd gepredikt; in Mei 1580 werd hij predikant te Amsterdam. In
Mei/Juni 1581 heeft hij de nationale synode te Middelburg bijgewoond, die hem en
Johannes Damius (dit deel, kol. 360) uitnoodigden om met de leidsche professoren
te overleggen wat meer zou kunnen gedaan worden voor den bloei van de
hoogeschool en in het belang van den scholen in het algemeen. Op 13-27 Maart
1582 was hij voorzitter van de groot-provinciale synode te Haarlem, die Caspar
Coolhaas (dl, I, kol. 632- 636) heeft uitgebannen. Voordat hij dit vonnis uitsprak
hield hij een preek over Rom. 16: 17 (?) ten betooge van de noodzakelijkheid om
halsstarrig dwalenden buiten de gemeenschap der kerk te sluiten. De
noordhollandsche synode te Amsterdam, 3-6 Maart 1583, belastte hem en zijn
ambtgenoot te Enkhuizen, Henricus Antonii van der Linden (dit deel, kol. 1058),
later zijn collega te Franeker, met de taak om zich namens de gemeenten in
Noord-Holland in gemeenschap te stellen met die in Zuid-Holland ter afwending van
de gevaren, welke de kerk duchtie van de voorgenomen kerkordening, zooals die
door prins Willem I was ontworpen. In 1585 is hij voor korten tijd met anderen als
leen-predikant te Leeuwarden werkzaam geweest. Ook verkreeg hij een benoeming
tot hoogleeraar te Leiden, die hij evenwel heeft afgewezen. Maar een benoeming
aan de pas gestichte academie te Franeker als professor primarius nam hij aan
naast Sibrandus Lubbertus (dl. II, 843-849) en H.A. van der Linden (zie boven). Hier
werd hij 1 April 1586 de eerste rector van de hoogeschool; in 1598 was hij nog eens
rector. Waar kerkelijke geschillen zoo mogelijk moesten weggenomen worden,
zooals te Bolsward in 1586, te Leeuwarden in 1589, werd ook hij gekozen. In
Apologia pro Erasmo (zie beneden) verdedigde hij zich tegen de beschuldiging van
ketterlj. Met Lubbertus werkte hij samen bij de hervorming van Groningen. Werd
zijn oordeel over de opvatting van een leerstuk gevraagd, dan was hij doorgaans
zoo voorzichtig om de belanghebbenden naar een ander te verwijzen (S e p p ). Ja,
hij is het die, schoon tegen zijn wil, aanleiding gaf tot het opkomen van het
arminianisme. Toen namelijk Arnoldus Cornelii Crusius (dl. IV, kol. 480-484) en
Reinier Donteclock (dit deel, kol. 412) hun Responsio ad argumenta quaedam Bezae
et Calvini ex tractatu de praedestinatione in cap. IX ad Romanos (1589) ter
beoordeeling aan Lydius zonden, gaf hij het aan Jacobus Arminius (dl. I, kol.
170-173), die hem ten zeerste aanbevolen was door Beza en Grynaeus. Deze arbeid
heeft juist Arminius doen zien hoe ver hij stond van het supralapsarische calvinisme.
Den strijd tusschen Arminius en Gomarus heeft Lydius echter niet meer beleefd.
Hij onderwees te Franeker de uitlegkunde, en heeft weinig in het licht gezonden:
Apologia pro Erasmo, opposita calumniis eorum qui ipsum Arianismi accusant.
Disserlatio posthuma, uitgegeven door zijn zoon, gedrukt in Opera Erasmi (Leid,
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X, 1759-1780). Vervolgens een dankrede na den ondergang van de Armada: De
formidabili illa classe Hispanica contra Anglos divinitus repressa, fracta, dissipata,
dextra excelsi celebratio ad psalmum 124 accommodata (Fran. 1589), ook vertaald
in het Hollandsch (Enkhuizen 1609). Eindelijk: Oratio panegyrica de necessitate
disciplinam in scholis et praecipue academiis restituendi (Fran. 1595) en: Carmina,
gedrukt in: Deliciae poëlarum Germanorum III. Brieven van en aan hem vindt men
in C r e n i u s ' Animadv. philol. et hist. (Rott. 1695). Balthasar Lydius en Johannes
Lydius (zie aldaar) waren zijn zonen.
Zijn portret door een onbekend kunstenaar bevindt zich in het stadhuis te Franeker.
Zie: H e r z o g 's Realencyklopädie für protest. Theologie und Kirche (Leipz. 1903),
25 v.; R e i t s m a e n v a n V e e n , Acta I, 81-116, 122, 278, 281, II, 221, 223, 227,
272, 292, 433, VI, 34, 39, 43, 85 v.v.; F.L. R u t g e r s , Acta van de nederl.-synoden
(Utr. 1889), 352, 358, 364, 369-372, 432, 442 v., 464 v.; J. R e i t s m a , Gesch. v.d.
Hervorming en de Herv. Kerk (Utr. 1916), 370, 379, 383, 473, 542; L. K n a p p e r t ,
Gesch. der Ned. Herv. Kerk I (Amst. 1911), 70, 76, 152 v.; Kerkelijk Handboek
(1908) Bijl. 100, (1911) Bijl. 164; T.A. R o m e i n , Naamlijst der predikanten.... in
Friesl. (Leeuw. 1886), 13 v.; S.D. v a n V e e n , Aanvullingen en verbeteringen op
laatstgen. werk (Leeuw. 1892), 2.
Knipscheer

[Lydius, Mattheus]
LYDIUS (Mattheus), ged. te Dordrecht 18 Aug. 1643, overl. te Cillaarshoek 1685,
was de zoon van Isaac L., die voorgaat, en J o h a n n a J o y e . Hij werd 13 April
1660 te Leiden als student in de philosophie ingeschreven, 21 Mei 1669 in de
theologie en 2 April 1672 als candidaat. Hij werd in 1674 predikant te Made, in 1676
te den Hitsert en in 1684 te Cillaarshoek. Hij was een zeer geleerd man, die een
rijke boekverzameling naliet.
Zie: S c h o t e l , Kerk. Dordr. I, 393; Album Studios. Leiden.
van Dalen

[Lynden van Blitterswijk, jhr. Willem Carel Hendrik van]
LYNDEN VAN BLITTERSWIJK (jhr. Willem Carel Hendrik v a n ), geb. te Nijmegen
2 Sept. 1736, overl. te Arnhem 13 Febr. 1816, was de zoon van J a c o b D i r k
v a n L y n d e n en J u s t i n a G e e r t r u i d a v a n B o r s s e l e v a n d e r
Hooge.
Hij werd 6 Nov. 1752 te Groningen als student ingeschreven maar heeft geen
graad behaald. Hij werd in 1758 lid der Staten van Gelderland en in 1760 tweede
secretaris der admiraliteit in Zeeland. Gedurende eenige jaren werd hij door de
geldersche Staten in de algemeene Staten afgevaardigd.
In 1779 werd hij door den stadhouder tot zijn vertegenwoordiger als eerste edele
van Zeeland benoemd. Dit was, daar hij een geldersch edelman was, wel niet geheel
regelmatig, maar omdat zijn moeder zoowel als zijn echtgenoote Zeeuwschen van
geboorte waren, werd over dit bezwaar heengestapt. Als zoodanig was hij tevens
een der 7 leden van gecommitteerde raden. Hij wordt in de stukken somtijds de
P.N. (premier noble), somtijds de E.E. (eerste edele) genoemd.
Nadat Willem V zich in Jan. 1795 verwijderd had werd van Lynden 4 Febr. uit
Zeeland verbannen en de betrekking van eerste edele bij besluit der zeeuwsche
Staten van 26 Febr. 1795 afgeschaft. Van Lynden protesteerde hiertegen. Daarom
gelastte hem de op Walcheren bevelvoerende fransche generaal Garnier, binnen
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Haag als verblijfplaats aangewezen; hij mocht
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den Haag niet verlaten. Hij bleef nu ambteloos totdat hij in het laatst van 1797
gelegenheid kreeg, naar Duitschland te vertrekken. Hij meldde zich bij Willem V
aan, die hem met van Spaen van Voorstonden naar Lille zond, waar Frankrijk en
Engeland over een vrede onderhandelden. Daar deze onderhandelingen afsprongen,
waarschijnlijk voordat zij er aankwamen, heeft dit geen gevolg gehad.
Eenigen tijd daarna vestigde hij zich te Emmerik, waar ook M.L. van Hangest
d'Yvoy (dl. VII, kol. 598) zich neerzette. Zij hielden daar voeling met de geldersche
ontevredenen, die steeds hoopten, dat een verandering in de toestanden den Prins
of zijn zoon den erfprins kans zoude geven om de hier vroeger bekleede hooge
positie weder in te nemen. In 1799, toen men verwachtte, dat de inval der Engelschen
en Russen in Noord-Holland tot dat doel zou kunnen leiden, werd door van Lynden
aan tal van geldersche en utrechtsche edelen en hollandsche oud-regenten naar
hun meening gevraagd over de beste wijze van herstel van het huis Oranje. Zijn
neef van Lynden van Lunenburg (dl. III, kol. 802) en anderen wilden alles juist zooals
het voor 1795 geweest was herstellen, van Lynden zelf, van Heeckeren van
Enghuizen, Dedel, oud-burgemeester van Amsterdam en velen met hen wilden een
vrijzinnige constitutie. Daar de Engelschen en Russen verslagen werden, had ook
deze poging geen gevolg.
Daarna is van Lynden, hoewel hij in 1803 nog een uitkeering van Engeland ontving,
verder tot 1813 niet meer als agent van den Prins en ook niet in andere functie
opgetreden.
Een der eerste daden van den Souvereinen Vorst was, op 21 Dec. 1813 een
commissie te benoemen tot het ontwerpen van de noodige constitutioneele wetten
voor het nieuwe Noord-Nederland. Niettegenstaande zijn hoogen leeftijd werd van
Lynden lid dezer commissie. Hij stelde daarin voor, dat in Nederland de hervormde
godsdienst de heerschende zou zijn als voor 1795. Dit voorstel werd zelfs door den
ultra-conservatieven van Aylva (dl. VII, kol. 58) bestreden en dan ook door de
commissie verworpen. Wel werd het voorstel, dat de Souvereine Vorst den
gereformeerden godsdienst zou moeten belijden, aangenomen. De voorstellen
werden 2 Mrt. 1814 door de commissie ingediend en dienovereenkomstig is de
grondwet op 29 Mrt. tot stand gekomen. Op 6 Apr. 1816 werd van Lynden benoemd
tot lid der Nationale vergadering en denzelfden dag tot een der 8 staatsraden in
buitengewonen dienst, wier getal nog onder Willem I tot meer dan 60 steeg en door
de grondwet van 1848 tot 15 beperkt is.
Na de vereeniging met de zuidelijke Nederlanden werd hij 1 Sept. 1815 tot lid der
Eerste Kamer benoemd.
Men vindt in het Huisziltend leven van Mr. H. van Wijn (dl. IV, kol. 1487), ie deel,
blz. 335, een brief van hem over den toenaam Magusanus, op sommige
altaarsteenen van Hercules hier te lande.
Hij werd in 1814 in de geldersche ridderschap opgenomen.
Hij huwde 23 Jan. 1766 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. 7 Sept.
1728, overl. 3 Mrt. 1790, bij wie hij een dochter had.
Ramaer

[Lyonnet, Pierre]
LYONNET (Pierre), geb. te Maastricht 21 Juli 1707, overl. 10 Jan. 1789,
natuurkundige. Na tot advocaat gepromoveerd te zijn, bekleedde hij in den Haag
bij de Staten Generaal het ambt van secretaris der rekenkamner en beëedigd
vertaler. Uit liefhebberij beoefende hij de natuurkunde,
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vertaalde uit het Fransch Theologic des insectes van L e s s e r en was T r e m b l a y
behulpzaam bij de mededeelingen van zijn Mémoire sur les polypes (1744). Hij
schreef een werk over de wilgenrups Traité de la chenille qui ronge les saules (1760)
en illustreerde dit door eigenhandig gegraveerde kopergravuren.
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Zijn geteekend portret door hemzelf bevindt zich bij den heer J.E.C. Croiset te
Amersfoort; H. van Limborch schilderde zijn portret in 1742 (foto aanwezig in het
Rijkspretenkabinet te Amsterdam).
Zie: De Nedermaas Juli-nummer (1922), 10 waar zijn portret staar afgebeeld.
Verzijl
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M.
[Maanen, Mr. Cornelis Felix Theodoor van]
MAANEN (Mr. Cornelis Felix Theodoor v a n ), geb. te Groningen 3 Jan. 1829, overl.
te 's Gravenhage 2 Maart 1899, was de tweede zoon van Mr. G.A.G. van Maanen
(die volgt) en W.J. B a k k e r . Hij werd te Groningen als student ingeschreven 11
Sept. 1846 en promoveerde aldaar in de rechten op stellingen 18 Sept. 1851.
Hij zette zich als advocaat te 's Gravenhage neder en werd 6 Aug. 1853 tot
substituut-officier van justitie te Alkmaar, 16 Oct. 1856 tot dezelfde betrekking te 's
Gravenhage en 11 Jan. 1863 tot advocaat-generaal bij het provinciaal gerechtshof
van Zuid-Holland benoemd. Op 11 Dec. 1875, bij de vermindering van het aantal
hoven van 11 op 5, kwam hij in dezelfde functie bij het gerechtshof te 's Gravenhage.
Eindelijk volgde 24 Maart 1877 zijn benoeming tot advocaat-generaal bij den
Hoogen Raad. Hij bleef dit tot zijn overlijden.
Hij huwde 22 Nov. 1860 W i l h e l m i n a J o h a n n a L o u i s e H e l l e r , geb. 9
Dec. 1829, overl. 26 April 1868, en daarna 12 Jan. 1888 D o d o n e a J a c o b a
C a t s , geb. 3 Juni 1850, overl. 14 Mrt. 1905. Bij de eerste vrouw had hij een zoon
en een dochter.
Ramaer

[Maanen, Mr. Guillaume Adrien Gérard van]
MAANEN (Mr. Guillaume Adrien Gérard v a n ), geb. te 's Gravenhage 5 Mrt. 1801,
overl. aldaar 25 Nov. 1871, was de zoon van Mr. C.F. van Maanen (dl. III, kol. 803)
en M a r i a T h e o d o r a v a n d e r M e e r s c h . Hij werd te Utrecht 21 Sept. 1818
als student ingeschreven en promoveerde aldaar in de rechten 19 Oct. 1824 op een
dissertatie getiteld De supremo Mechleniensi consilio. Hij was vervolgens eenige
jaren advocaat te 's Gravenhage en wenrd in 1826 rijksadvocaat en substituut-officier
bij de rechtbank van eersten aanleg te Groningen.
Op 27 Juli 1833 werd hij benoemd tot advocaatgeneraal bij het Hooggerechtshof
te 's Gravenhage, toen hof van appèl en van cassatie. Toen ingevolge de wet van
28 Apr. 1835 de Hooge raad der Nederlanden, nu alleen hof van cassatie, werd
opgericht, werd hij bij koninklijk besluit van 17 Mei 1838 advocaat-generaal bij dit
college.
Hij werd kort na zijn plaatsing te 's Gravenhage secretaris van de commissie van
redactie eener nieuwe wetgeving en 2 Oct. 1841 bovendien secretaris eener
commissie tot herziening van het strafrecht en de rechtspleging der land- en
zeemacht. Ofschoon deze commissiën hun voorstellen niet onmiddellijk uitgevoerd
zagen, is van hun arbeid later bij de tot stand gekomen herzieningen ruim gebruik
gemaakt. Op 4 Febr. 1846 verkreeg hij ontslag als secretaris.
De benoeming tot procureur-generaal, het hoogste ambt bij de staande
magistratuur, volgde 24 Oct. 1845. Deze betrekking heeft hij ruim 25 jaren
waargenomen.
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In 1839 werd hij lid van het Provinciaal utrechtsch genootschap.
In tegenstelling met zijn strengen vader was hij een vriendelijk, welwillend man.
Hij huwde 7 Dec. 1827 W i l h e l m i n a J o h a n n a B a k k e r , geb. 30 Nov. 1805,
overl. 18 Aug. 1885. Hij had bij haar 4 zonen. waarvan de oudste voorgaat, de
tweede, ingenieur van den waterstaat, een zeer bekwame jongeman, na een ziekte
van enkele dagen 12 Nov. 1855 op den leeftijd van 22 jaren overleed, en 6 dochters.
Zijn portret is gelithografeerd door J.H. Hofmeister.
Ramaer

[Maaseland, Adrianus van]
MAASELAND (Adrianus v a n ) of v a n M a e s l a n d , priester, geb. te Amsterdam
1763 of 64, overleed 13 Sept. 1835 te Stadtlohn in Westfalen. Na zijn priesterwijding
werd hij 4 Juli 1787 door het stadsbestuur van Haarlem toegelaten als kapelaan in
de Statie Sint Thomas in de Ossehoofdsteeg bij pastoor Knipping. 1791 werd hij
verplaatst en was pastoor te Hillegom, toen hij 1802 ontslag nam en rustend werd.
Gedurende een reeks van jaren legde hij er zich op toe, door het vertalen en
uitgeven van een groot getal boekjes, werkzaam te zijn tot bevordering van de
kennis van den godsdienst en het bewaren der goede zeden. Zijn laatste werkje
was: Onderrigtingen over de voornaamste waarheden van de godsdienst en de
pligten van het christendom door den H.D.H. Claudius Bisschop graaf van Toul.
Naar het Fransch met eenige hoofdstukken vermeerderd door A. v a n
M a a s e l a n d , R.C. Priester (den Bosch 1837). De voorrede van het werkje was
van J.G. v a n M a e s e l a n d , kapelaan te Amsterdam in het Duifje, later pastoor
van het arme Tholen, daarna in Diemen, Delfshaven en Wervershoef (Bijdr. Haarlem
XLV, 383, XLVI, 237). Kort te voren was o.a. verschenen te 's Hertogenbosch E.
D a r ü p , Lessen of Epistelen en Evangeliën op al de dagen van de Vaste, met korte
verklaringen en gebeden. Naar het Hoogduitsch door A. v a n M a a s e l a n d , R.C.
priester (den Bosch 1835), J o s . W i l d t , Godvruchtige betrachtingen in de Vaste
of het lijden en sterven van onzen Heer en Zaligmaker Jesus Christus naar de vier
Evangelisten verdeeldvolgens de veertig dagen van de Vaste. Naar het Hoogduitsch
door A. v a n M a a s e l a n d (den Bosch 1836); A.v. M a a s e l a n d , De weg der
boetvaardigheid (den Bosch 1836); C. d e l a L u c e r n e , Betrachtingen over het
lijden onzes Heeren Jezus-Christus. Uit het Fransch vertaald door A. van Maaseland,
R.C. Priester (den Bosch 1836).
Zie: Bijdragen bisdom Haarlem XXXIV, 311; Ned. Cath. Stemmen (1836) 24,
(1837), 48, 100; De Godsdienstvriend XXXV, 226.
Fruytier

[Maastricht, Erasmus van]
MAASTRICHT (Erasmus v a n ), kartuizer, overl. te Roermond 23 Juli 1572. Hij was
geprofest monnik van het kartuizerklooster Bethlehem te Roer-
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mond. Toen op 23 Juli 1572 deze stad werd ingenomen door de troepen van den
Prins van Oranje, richtten deze er een bloedbad aan onder de kloosterlingen en
geestelijkheid. In het klooster der kartuizers aan de Swalmerstraat vonden 9
koorreligieuzen en 3 leekebroeders den dood, terwijl andere leden van het convent
ernstige mishandelingen hebben doorstaan. Zij drongen de gebouwen der chartreuse
binnen en na achtereenvolgens den portier en twee leekebroeders te hebben
afgemaakt ontmoetten zij in de kloostergangen den ziekelijken en bejaarden pater
Erasmus van Maastricht. Volgens het onopgesmukte verhaal van A. Havens (dl. VI,
kol. 729), troffen de soldaten dezen aan, terwijl hij ‘om sijn langdurige krancheyt en
ouderdom seer swack steunende op een stock hem haeste nae de kercke om sich
bij de andere te voegen, die aldaer vergaederden en bereid waren om de doodt te
verwachien.’ Zonder aarzelen doorstaken zij hem met een zwaard, zoodat hij dood
neerviel.
De Historica Relatio van H a v e n s is de hoofdbron voor deze gebeurtenissen.
Dit werkje werd in 1608 zoowel te Keulen als te Gent gedrukt. In 1743 werd een
herdruk uitgegeven, die echter ook het jaartal 1608 draagt. Het werd in 1649 door
den kartuizer M. U w e n s eenigszins vermeerderd in het Nederlandsch uitgegeven.
Het gebeente van Erasmus van Maastricht werd met dat van zijn medeslachtoffers
aanvankelijk bewaard in de kerk der chartreuse, in wier gebouwen thans het groot
seminarie van het bisdom Roermond is gevestigd. Gedurende meer dan een eeuw
hebben deze relieken zich te Swalmen bevonden, totdat zij in 1902 op haar oude
plaats zijn teruggebracht. Sinds 1911 zijn zij achter glas geplaatst in den rechter
zijwand der voormalige kloosterkerk.
Zie: Cartae Capituli Generalis Ordinis Cartusiensis (ms. Certosa del Galuzzo,
Florence); A. H a v e n s i u s , Historica relatio duodecim martyrum cartusianorum
qui Ruremundae in Ducatu Geldriae agonem suum feliciter compleverunt (Colon.
1608; Gand. 1608); G. H e s s e , De Martelaren van Roermond, een bronnenstudie
in Limb. Juarb. 1911, XVII; J o s . H a b e t s , Gesch. bisd. Roermond 1, 66 vlg.; J.
K r o n e n b u r g , Neerlands Heiligen in later eeuwen 1, 149 vlg.; De Nieuwe Koerier
van 15, 22, 25, 29 Juli en 5 Aug. 1922, artikelen bij de 350-jarige herdenking van
hun marteldood, door J.D.D. K e u l e r s , P.J.M. v a n G i l s , P. A l b e r s , A.F. v a n
B e u r d e n , W. G(o o s s e n s ), e.a.
Scholtens

[Maastricht, Joannes van]
MAASTRICHT (Joannes v a n ), kartuizer, overl. te Roermond 1580 of 1581. Hij was
geprofest monnik van de chartreuse Bethlehem te Roermond. Toen deze stad 23
Juli 1572 voor den Prins van Oranje werd ingenomen, richtten diens soldaten een
bloedbad aan onder de geestelijken en kloosterlingen der stad. In het klooster der
kartuizers aan de Swalmerstraat doodden zij 9 paters en 3 broeders, terwijl andere
conventualen ernstige mishandelingen hebben ondergaan. De prior Joachim van
Tongerloo (dl. VI, kol. 1279) had in der haast het grootste deel van de zijnen in de
kerk rondom het altaar verzameld en hen tot standvastigheid aangespoord.
Onmiddellijk daarop volgde de gruwelijke slachting. Dom Joannes ontkwam echter
aan den dood. Met een sabelwonde in het hoofd is hij evenals Nicolaas van Gangelt
(zie art.), weggevoerd en later voor losgeld vrijgelaten.
Zie: A. H a v e n s i u s , Historica relatio duodecim martyrum Cartusianorum qui
Ruremundae in Ducatu Geldriae agonem suum feticiter comple-
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verunt (Colon. 1608; Gand. 1608); G. H e s s e De Martelaren van Roermond, een
bronnenstudie in Limb. Jaarb. XVII, 1911; J o s . H a b e t s , Gesch. bisd. Roermond
I, 66 vlg., III, 714 vlg.; De Nieuwe Koerier van 15, 22, 25, 29 Juli en 5 Aug. 1922,
artikelen bij de 350-jarige herdenking van hun marteldood door J.D.D. K e u l e r s ,
P.J.M. v a n G i l s , P. A l b e r s , A.F. v a n B e u r d e n , W. G(o o s s e n s ), e.a.;
Cartae Capituli Generalis Ordinis Cartus. (ms. Certosa del Galuzzo, Florence).
Scholtens

[Madelijn, Hans]
MADELIJN (Hans), afkomstig uit de Palts, waar hij waarschijnlijk omstreeks 1605
is geboren, gesneuveld op Amboina 1639. Als soldaat in dienst getreden bij de
O.I.C., maakte hij, tot sergeant bevorderd, deel uit van het bataviasche garnizoen,
toen de hoofdstad door Baoereksa, den aanvoerder der troepen van den
soesoehoenan van Mataram, belegerd werd (1628). De vijand deed in de tweede
helft van September een ernstigen aanval op de veldschans Hollandia aan het z.o.
deel der stad, Madelijn bood daar met 25 man en twee kleine stukken geschut den
belegeraars weerstand. Een heele maand had het beleg al geduurd, zoodat er den
javaanschen aanvoerder veel aan gelegen was, althans dit succes: het nemen van
deze redoute, aan zijn vorstelijken meester te kunnen berichten. In den nacht van
21 op 22 September werd van weerszijden met groote volharding gestreden, tot ten
slotte kruit, granen en vuurpotten waren verbruikt en geen werptuigen meer aanwezig
waren. Toen viel M.'s oog op eenig zwaar vaatwerk in een eenigszins verborgen
hoekje der soldatenkamer. Met de kracht der wanhoop werden nu deze vaten met
hun kwalijk te noemen inhoud op de bloote lijven der Javanen neergeslingerd, die
vol afschuw, al scheldend op die vuile Hollanders, schielijk de wijk namen. Langs
den minst bevuilden kant liet M. zich toen naar beneden zakken om J.P. Coen
verslag van het gebeurde uit te brengen. Deze nam terstond zijn maatregelen. Den
volgenden dag had een algemeene uitval plaats, die Baoereksa noodzaakte naar
zijn kampement terug te wijken. Sindsdien voerde deze schans den naam Kota
Tahi, waarvan het tweede lid den inlandschen naam van den inhoud dier
vreemdsoortige projectielen is. Later is de inmiddels overbodig geworden redoute
als leerlooierij gebruikt, terwijl de G.-G. Johan Camphuijs haar plaatste op de lijst
der historische gedenkteekenen. In 1766 is Kota Tahi evenwel geheel verdwenen.
Madelijn werd natuurlijk de held van den dag en alom gevierd; zelfs kon hij zich
de weelde van een rijpaard veroorloven. Al was voor hem, als vreemdeling de
promotie niet heel voorspoedig, toch bracht hij het tot luitenant. In dien rang is hij
gesneuveld bij het dempen van den algemeenen opstand in de Molukken
Zie: V a l e n t i j n , IV; d e J o n g e Opkomst V, XXI-XXIV; d e H a a n , OudBatavia I (Batav. 1922).
Bartelds

[Maessen, Arn.]
MAESSEN (Arn.), geb. in den Haag 15 Dec. 1845, trad in de Sociëteit van Jezus
28 Sept. 1865. Hij trad op als professor te Mariendal en te Kuilenburg. Hij vertrok
1880 als missionaris naar Sumatra en was ook werkzaam te Batavia. Hij stierf tijdens
den terugtocht naar Europa 16 Juli 1889.
Hij gaf uit: Novene ter eere van het Allerheiligst Hart van Jesus door C. B o r g o
S.J. in het Hollandsch bewerkt (Utr. 1873).
Zie: S o m m e r v o g e l , Bibl. de la Comp. de Jésus V, 291.
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Fruytier

[Maets, Carolus de]
MAETS (Carolus d e ) of D e m a t i u s , geb. te Leiden 25 Febr. 1597, overl. te Utrecht
20 April
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1651. Hij is drie malen gehuwd: eerst met C o r n e l i a L e i j e n d e c k e r , daarna
in 1633 met A n n a D u v e l a e r (over hun zoon Carel de Maets zie dl. I, kol.
1293-1295), eindelijk met C a t h a r i n a v a n S u n d e r e n , die hem overleefde.
Zijn ouders waren naar Leiden gevluchte Vlamingen; zijn vader heeft zich te
Middelburg gevestigd, waar hij koster en schoolmeester was.
Hij studeerde te Franeker in de godgeleerdheid, daarna twee jaar te Sédan en
elders in Frankrijk. In 1620 werd hij predikant te Scherpenisse, in 1629 te Middelburg,
in 1640 predikant en hoogleeraar te Utrecht, nadat hij deze benoeming reeds in
1636 had afgewezen. In 1634 is hij benoemd tot de herziening van de vertaling van
de apocriefe boeken en het Nieuwe Testament. G. Voetius (dl. VII, kol. 1279-1282),
die ‘van 21 Aug. 1634 aan Utrechts illustre school en daarop van 1636 aan hare
universiteit de theologische studievakken geheel alleen had onderwezen’, zag zich
16 Mei 1637 in Meinardus Schotanus (zie ald.) een voortreffelijken medewerker
geschonken, wiens arbeid later nog werd aangevuld door het zeer gewenschte
optreden van Carolus de Maets.... Zoo van iemand, dan kon van hem gezegd
worden, dat hij een man was naar Voetius' hart. Uit zijne openbare lessen over de
boeken des nieuwen verbonds sprak een zeldzaam rijke belezenheid. Ook het
scherp vernuft hetwelk hij aan den dag legde in zijne privaatcolleges en in de
disputaties die hij leidde, deed volstrekt niet onder voor dat van den primarius
professor. Geen wonder, dat Voetius bij meer dan eene gelegenheid in
hooggestemden lof de theologischen driebond aan Utrecht academie gelukkig
prees.... Er heerschte onder hen nooit de minste afwijking in denkbeelden en
gevoelens, zoo dikwijls met het oog op kerkelijke of maatschappelijke verschilpunten
van Utrechts godgeleerde faculteit raad, oordeel of antwoord werd afgevraagd’
(D u k e r ). Nadat de Maets 2 Juni 1640 zijn inaugureele oratie: De ecclesiae Dei
aedificatione serio promovenda had gehouden, verkreeg hij den volgenden dag
onder en door Voetius het doctoraat in de theologie. De aangeduide onderlinge
overeenstemming tusschen beide hoogleeraren betrof vooral de handhaving van
de kerkelijke rechten en eigendommen tegenover den magistraat te Utrecht, hun
standpunt tegen Descartes (dl. VI, kol. 395-402) en Maresius (dl. II, kol. 868-871),
hun houding in zake den strijd over het ‘langh of kort hayr’, ontstaan na het boek
van Jacobus Revius daarover (dl. VI, kol. 1174-1176), den woeker der lombarden,
het begraven van de dooden, enz. In 1650 is hem nog het professoraat te Middelburg
aangeboden.
Hij schreef: Concept van een instructie, by my Carolus Demaels, ende mijnen
waerden mede-broeder Gisbertus Voel beraemt. Omme te dienen tot restauratie
van de vervallen gerechligheden, de weleke de kercke alhier binnen Utrecht in
ouden tijden gehadt heeft (z. pl. 1655, herdr. 1670) (aanwezig in de biliotheek der
rijksuniversiteit te Leiden); Sylva quaeslionum insignium, philotogiam, antiquitates,
philosophiam, potissimum vero theologiam spectantantium (Ultraj. 1650) (over het
dragen van lang haar door mannen). Voorts worden nog genoemd: Disputationes
XIV de voto Jephlae (Ultraj. 1648); Dissertationes de Christo Servatore contra
Socinianos; de persona el officiis Christi; de Melchisedecho dispp. quatuordecim;
de sepultura mortuorum dispp. tres; Declaratio apologetica contra Maresium.
Zijn portret, geschilderd door H. Bloemaert, is in de universiteit te Utrecht en werd
gegraveerd door S. van Lamsweerde. Ook Anna Maria van
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Schuurman schilderde zijn portret. Voorts is er een gravure door W.J. Delff.
Zie: B. G l a s i u s , Godgel. Nederland ('s Hert. 1853) II, 425 v.; N. H i n l o p e n ,
Historie van de Ned. overz. des Bilbels (Leid. 1777), 156 v.; Bibliotheca theol. et
philos. (Lugd. Bat., Burgersdijk en Niermans 1900), blz. 771, no. 232; J.
H o o r n b e e c k , Oratio funebris; Archief voor kerkel. gesch. V (1834), 151, VIII
(1837), 327, IX (1838), 499; A.C. D u k e r , Gisbertus Voetius (Leid. 1891-1915),
drie deelen met registers (zie ‘registers’ blz. 26, 56, 154); Kerkelijk Handboek (1909)
Bijl. 138, 146, (1910) Bijl. 166; M u l l e r , Cat. v. portr.
Knipscheer

[Magnin, Jean Samuel]
MAGNIN (Jean Samuel), geb. 7 October 1796 te Amsterdam, gest. 22 September
1888 te Buiksloot, was een autodidact, die lange jaren bij het provinciaal bestuur
van Drente werkzaam was, laatstelijk als provinciaal archivaris. Hij is een der eersten
geweest, die eenige orde bracht in de lang verwaarloosde archieven van dit gewest
en, naar de gewoonte der toenmalige archivarissen, ook zeer veel historische studiën
publiceerde. Zijn eerste werk was: De voormalige kloosters in Drenthe (Groningen
o

o

1835, 8 ; 2e dr.aldaar 1846, 8 ), dat dus zelfs werd herdrukt. Zijn voornaamste en
stellig ook meest geraadpleegde werk was Geschiedkundig overzieht van de
besturen, die vóór de herstelling van Nederland in 1814, elkander in Drenthe zijn
o

opgevolgd (Groningen, 1838-1850, 8 , 3 dln., 5 st.), dat nog altijd voor dit onderwerp
het meest gezaghebbende boek is. Nog gaf hij uit: Overzicht der kerkelijke
o
geschiedenis van Drenthe (Assen 1855, 8 ) en Losse bladen uit Drenthes
o
geschiedenis (Assen, 1856, 8 ). Bovendien schreef hij veel in allerlei tijdschriften,
o.a. in den Geschied-, Oudheidkundige en Nijverheids-almanak voor Drenthe, die
in zijn tijd geregeld te Groningen werd uitgegeven. Bij de beoordeeling van zijn werk
moet men in het oog houden, dat hij was autodidact en dat vaste beginselen van
archieforganisatie in zijn dagen nog niet waren aangenomen.
Zie: Ned. Spect. 1888, 325.
Brugmans

[Magnus, Hibbaeus]
MAGNUS (Hibbaeus), geb. te Weimar (?) in 1574, overl. te 's Gravenhage 22
Augustus 1638. Hij was luthersch predikant sedert 1603 te Resterhafe
(Oost-Friesland), te Utrecht sedert 15 Juli 1611, hoewel officiëel naar het schijnt
eerst in 1613. Wegens ziekte legde hij zijn ambt neer op 6 Maart 1618, vertrok naar
Wismar en werd in 1619 rector te Norden. Wederom te 's Gravenhage bij de
luthersche gemeente aldaar beroepen, deed hij daar 24 Febr. 1624 intrede. Hij bleef
hier tot zijn dood. Hij vertaalde uit het Hoogduitsch: Christelycke Motiven ende
oorsaacken (2de dr. Amst. 1644), een aansporing tot veelvuldig en eerbiedig gebruik
van het Avondmaal.
Er bestaat van hem een portret, gegra veerd door C. van Queborn naar een
schilderij van F. Magnus, met daaronder een latijnsch vers van H e r m a n
Glaserus.
Zie: J. L o o s j e s , Naamlijst van predikanten.... der Luth. Kerk in Ned. ('s Gravenh.
1925), 180.
Knipscheer
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[Magoff, Gabriel]
MAGOFF (Gabriel), premonstratenser der abdij Postel, geb. 10 Sept. 1670 te
Antwerpen, overleden 16 Mei 1725 te Renooi of Rhenoy.
Hij trad als novice in de abdij te Postel 11 Juni 1695 en werd priester gewijd te
Antwerpen 24 Mei 1698. Frater Gabriel Magoff behaalde te Leuven den graad van
baccalaureus in de theologie. Sept. 1699 trad hij op als professor in de abdij. 28
Dec. 1708 werd hij op voordracht van zijn abt door den nuntius J.B. Bussi te Keulen
benoemd
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tot pastoor te Rhenoy, een missiestatie in Gelderland, sinds 1650 bediend door de
heeren der abdij van Postel. Hij werd 1723 door een beroerte getroffen, waarna hij
de pastoreele bediening niet meer kon waarnemen en een assistent uit de abdij zijn
plaats innam. In druk is van hem uitgegeven: Theses sacrae ex libro Deuteronomii
defendet F. G a b r i e l v a n M a g o f , Antverpiensis S. Nicolai in Postula canonicus
(Lov. 1699).
Zie: Archief aartsbisdom Utrecht XIII, 26; L. G o o v a e r t s , Ecrivains de l'ordre
de Prémontré IV, 346.
Fruytier

[Maire, Mr. Jacob le]
MAIRE (Mr. Jacob l e ), jongste zoon van Ds. Johannes (dl. VII, kol. 835), die 4 Juni
1642 te Amsterdam was overleden, en van M a r i a C o c q u i e l dict M e r c i e r : hij
werd geb. te Amsterdam, geboortejaar en plaats en datum van overlijden zijn
onbekend. Hij studeerde in de rechten, waarin hij te Caen in Normandië
promoveerde. De terugreis naar het vaderland deed hij over Engeland om zijn zuster
S u s a n n a te bezoeken, gehuwd met W i l l i a m C o o p e r in het graafschap Essex.
De rechtspractijk leerde hij vervolgens te Amsterdam bij den advocaat Mr. Rog. In
1642 gaf hij gehoor aan de opdracht der W.I.C. om te Mauritsstad of Pernambuco
in Brazilië een rechtbank op te richten naar de wijze van Amsterdam. Hij werd daar
haar advocaat benevens haar fiscaal in het crimineele, zoowel voor militaire als
maritieme zaken. Na de verovering van onze bezittingen in Brazilië door de
Portugeezen, verliet le M., die daar inmiddels getrouwd was, met zijn vrouw en twee
kinderen deze stad (1654) en woonde vervolgens drie jaren in Amsterdam en den
Haag. ln 1657 werd hij door Hunne Hoogmogenden van een commissie voorzien
om als hun ordinaris resident naar Denemarken te gaan, waar hij zijn verblijf koos
te Elseneur a.d. Sont. Na het vertrek van Coenraad van Beuningen verving hij deze
tijdelijk als ambassadeur te Kopenhagen. Op verzoek van den deenschen Koning
keerde hij echter naar Elseneur terug, daar hij den vorst beter daar dan in de weldra
te belegeren residentie kon dienen. Het slot Kronenburg, waar hij met de zijnen
gehuisvest was, werd formeel door de Zweden belegerd, wien hij vruchteloos
verzocht hem naar patria te laten vertrekken. Le M. maakte zich hier zeer
verdienstelijk, doordat hij er in slaagde Karel X Gustaaf te bewegen de veertien door
hem genomen hollandsche graanschepen, die te Danzig geladen hadden, vrij te
geven. Intusschen stond het te vreezen, dat deze vorst van zijn resident Appelboom
in den Haag vernemen zou de secrete resolutie der St. Gen. om Denemarken tegen
hem te steunen, reden waarom hij zich zoo haastte om weg te komen. Op de
hollandsche kust aangekomen, ontmoette hij Obdam zeilree met een volgens le M.
veel te zwakke vloot van 14 schepen, terwijl de zweedsche er reeds 18 heel goed
voorziene vaartuigen tegenover kon stellen. Den gedeputeerden op de vloot, van
Amerongen, van Vlooswyek en van Hoorn, wist hij te beduiden te wachten tot hij
aan de St. Gen. en die van Holland zijn rapport had uitgebracht. Na een zeer
gevaarlijke reis, door een storm op de friesche kust aangespoeld, kwam hij toch
behouden te Amsterdam. Dag en nacht werd gewerkt aan de versterking onzer
vloot. Begin October werd Obdam met 35 schepen en 4000 man landingstroepen
naar het oosten gezonden. Op 8 Nov. 1658 werd Wrangel verslagen en de
Sontpassage geforceerd. Wij verloren Witte de With en Pieter Floriszoon; dank zij
den krachtigen bijstand van Aert van Nes bracht Obdam
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er het leven af. Korten tijd was le M. nu werkeloos, maar zeer kort daarna werd hij
in een extra-ordinaire commissie naar Bremen, Hamburg en Lübeck gezonden, om
die steden tegen een belasting op te zetten, die de fransche Koning van alle schepen
wilde heffen, die in een zijner havens kwamen te zinken. Tijdens zijn verblijf te
Lübeck kwam daar door de Belt ook de Ruyter met zijn vloot voor anker om
levensmiddelen in te nemen. Op naam van H.H.M.M. moest hij dezen daar crediet
verschaffen. In het geheel heeft zijn buitengewone missie zes maanden geduurd.
Na het herstel van den vrede (te Oliva 3 Mei 1660 tusschen Zweden en Polen en
3 Juni 1660 tusschen Zweden en Denemarken te Kopenhagen gesloten) werd hem
gelast naar Elseneur terug te gaan, welke standplaats hij later met die ter residentie
verwisseld heeft. In het geheel had hij ten slotte 23 jaren de Vereenigde Nederlanden
gediend. Hij verlangde naar rust of, om in den kanselarijstijl van de With te spreken,
zijn charge kwam hem, nademaal zijn jaren veel werden, te incommodeeren,
weshalve hij zijn demissie vroeg en om consent verzocht om te mogen repatrieeren.
Daar dit verlof uitbleef, zond hij vrouw en kinderen vooruit om een voorspraak voor
hem te zijn. Eerst 3½ jaar na zijn verzoek om ontslag, werd hem vergund naar
Holland terug te keeren.
Bij zijn vrouw, wier naam onbekend is, had hij 2 kinderen: J o h a n n e s en
E l i s a b e t h , beiden te Pernambuco geboren.
Zie: Autobiografie van Jacob le Maire, meegedeeld in Alg. Ned. Fam.blad No. 31,
1883-84; W a g e n a a r , XIII, 49.
Bartelds

[Man, Engelbert de (1)]
MAN (Engelbert d e ) (1), geb. 3 Febr. 1626, zoon van E n g e l b e r t d e M a n ,
secretaris te Nijmegen en E l i s a b e t h R e i n d e r s .
Hij werd in 1651 secretaris der stad en vrijheid Oss en griffier van het kwartier
van Maasland, welke functies hij tot aan zijn dood bekleedde. Op 20 Jan. 1681 werd
hij door den schout van Oss benoemd tot kerkmeester. In de schepenprotocollen
schreef hij, tusschen de acten, eenige historische bijzonderheden in.
Hij overleed te Oss 26 Mei 1691. Een blazoen met zijn wapen bevond zich in de
kerk van Oss.
Zie: A.A. V o r s t e r m a n v. O y e n , Stam- en Wapenboek v. Ned. aanz. fam. II,
250, en N. Br. Almanak van A u g . S a s s e n 1891, 549.
Cunen

[Man, Engelbert de (2)]
MAN (Engelbert d e ) (2), geb. te Nijmegen, Febr. 1658, zoon van M a r c u s d e
M a n (broeder van den vorigen Engelb. de Man) en W i l h e l m i n a B o r n .
Hij was in 1703 kapitein der staatsche troepen, die over Portugal naar Spanje
gingen en werd hier majoor dezer troepen, onder bevel van veldmaarschalk van
Nayailles. Hij overleed in 1710 te Bellaga in Catalonië.
Hij huwde te Oss in 1684 (de acte van huwelijksvoorwaarden is gedat. 27 Mei)
met C l a r a v a n d e r M e e r v a n B e r e n d r e c h t (overleden te Buren 29 Sept.
1704, dochter van Maximiliaan en E m e r e n t i a v a n M e r w e d e v a n
C l o o t w i j c k ). Twee kinderen, die jong stierven, werden uit dit huwelijk gedoopt
te Oss: M a r c u s M a x i m i l i a a n , 10 Dec. 1686, en J a n W i l l e m , 1 April 1687.
Een zoon, Mr. J a n W i l l e m d e M a n , geb. 6 April 1688, overl. 17 Dec. 1741,
begraven te Nijmegen, was ambtman, rechter en dijkgraaf der heerlijkheid Batenburg.
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Zie: A.A. V o r s t e r m a n v. O y e n , Stam- en Wapenboek v. Ned. aanz. fam. II,
250.
Cunen

[Manen, Jacob van]
MANEN (Jacob v a n ), geb. te Utrecht (gedoopt 16 Apr. 1752), overl. te Renen 6
Nov. 1822, was de
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zoon van A d r i a a n v a n M a n e n en J o h a n n a V o g e l . Hij werd ‘kleermaker
en vlakkenuitdoener’ en hield zich bovendien reeds vroeg met letterkundigen arbeid
bezig. Hij ontving voor zijn werken, meestal door geleerde of dichtlievende
genootschappen uitgegeven, verscheiden gouden en zilveren medailles.
Hij liet zich in 1785 in met de patriotsche beweging te Utrecht onder de leiding
van Ondaatje en was een van hen, die in 1785 een verbintenis tot verdediging der
republikeinsche constitutie teekenden. Hij woonde o.a. in April 1787 de vergadering
van gedeputeerde gewapende burgers onder voorzitterschap van d'Averhoult bij
en werd vermeld op een gedrukte lijst van ‘respectable, venerable, notable, capable,
estimable’ gevolmachtigden van Utrechts schutterij en burgerij.
Hij verwijderde zich na den omkeer in Sept. 1787 uit Utrecht en ging naar het
generaliteitsland Brabant, waar een patriot Jan Willem Hannes, heer van Empel en
Meerwijk, zich over hem ontfermde door hem te benoemen tot drossaart van die
heerlijkheid. Deze benoeming moest worden goedgekeurd door de algemeene
Staten en nu ging de advocaat-fiscaal zijn antecedenten na. Het bleek o.a., dat hij
een der personen was, die te Utrecht een patriotsche akte van plechtige verbintenis
geteekend had, die in Jan. 1788 met de namen der onderteekenaars in een haagsche
courant opgenomen was. Daarstond J. van Manen adv., een fout voor J. van Manen
Adz. Hij wilde daarvan profiteeren en zeide, dat hij geen advocaat was. Hij werd
desniettegenstaande door de algemeene Staten in Nov. 1788 uit de republiek
verbannen. De advocaat-fiscaal verkreeg 7 Febr. 1789 een mandement van
dagvaarding tegen hem, maar natuurlijk was hij reeds uit het land vertrokken. Eenige
jaren later, althans voor 1792, kwam hij terug en vestigde zich te Renswoude.
Na den omkeer in het begin van 1795 werd hij 23 Mrt. van dat jaar tot lid der
Staten van de provincie Utrecht gekozen. Van 5 tot 19 Oct. 1795 was hij hun
president en in Jan. en Febr. 1796 was hij afgevaardigde der provincie in de
algemeene Staten.
Op 27 Jan. 1796 werd hij in de districten Utrecht 1 en Zeist tot lid der Nationale
vergadering gekozen. Door loting werd uitgemaakt, dat hij zitting zou nemen voor
Zeist. Hij nam nu ontslag als lid der Staten van Utrecht.
Hij en van Zonsbeek waren misschien de eenigen onder de leden der Nationale
vergadering van minderen stand, die zich onderscheidden door verstand en
bekwaamheid; bij hem was dit waarschijnlijk een gevolg van het vele, dat hij had
moeten lezen voor het samenstellen zijner verhandelingen. Hij was een warm unitaris
en een volmaakt rechtvaardig en eerlijk man.
Op 14 Mrt. 1796 werd hij gekozen tot lid van de commissie van 21 tot het
ontwerpen van een constitutie. Hij was een der meest vooruitstrevende leden dezer
commissie.
Hij heeft een gewichtige rol in deze commissie gespeeld, hoewel hij wat betrof
de eenheid in de minderheid was. In Juli 1796 drong de fransche gezant Noël
namens zijn regeering ten sterkste op het inrichten van een eenheidsstaat aan.
Naar aanleiding daarvan werd een commissie van 3 leden door de Nationale
vergadering benoemd om daarover met de commissie van 21 te beraadslagen.
Onder dit drietal waren twee federalisten en dit maakte, dat van Manen het beter
achtte, niet te veel uiteenzettingen te houden, maar eenvoudig mede te deelen, dat
de commissie in den geest der fransche regeering werkzaam was. Dit werd zoowel
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door de constitutie-commissie als door de Nationale Vergadering goedgevonden
en de eerste verdere inmenging van Frankrijk in onze inwendige zaken heeft eerst
op 22 Jan. 1798 plaats gehad.
Van Manen was tegen het vastleggen van bepalingen omtrent het onderwijs in
de constitutie en vond, dat veel hieromtrent aan de uitvoerende macht overgelaten
behoorde te worden, in het bijzonder de hoogeschool en militaire scholen. De
meerderheid, ook in de commissie van 21, was terecht van oordeel, dat het van
hoog belang was, dat waarborgen in de constitutie opgenomen werden. Hij is de
eenige, die zijn voorstellen met toelichting heeft uitgegeven, evenwel eerst in Juni
1797. toen de commissie en ook de vergadering met haren arbeid gereed waren
en alleen het volk nog over het ontwerp had te beslissen. Het ontwerp werd door
het volk op 8 Aug. 1797 verworpen.
Van Manen wordt door V i t r i n g a , Staatkundige geschiedenis der bataafsche
republiek, herhaaldelijk om zijn kunde, rechtschapenheid en goed inzicht geprezen,
zoo b.v. (dl. 2, kol. 126) om zijn denkbeelden over de rechterlijke macht.
Hij verzette zich in de commissie tegen het door de meerderheid voorgestane
behoud der provinciën in hun omvang en hun macht. Hij achtte een college voor de
uitvoerende en een voor de wetgevende macht noodig. Hij deed een ingewikkeld
voorstel over de kerkgenootschappen, dat niet werd gevolgd. Tegenover een
overtuigend advies van hem over de amalgameering der oude schulden werd door
de federalisten in de commissie doorgedreven, dat de financieele toestand der
provinciën geheel gescheiden zou blijven.
Op 11 Nov. 1796 keerde hij met zijn 20 ambtgenooten in de Nationale vergadering
terug.
Van 30 Jan. tot 1 Juni 1797 maakte hij deel uit van de uit 12 leden bestaande
commissie voor binnenlandsche correspondentie.
Op 23 Febr. 1797 verzette hij zich er tegen, dat een lid van den Stastsraad (later
geworden Uitvoerend bewind) niet zou mogen bedanken. Die bepaling, die hij
despotiek noemde, werd toch opgenomen.
Op 2 Aug. 1797 werd hij opnieuw tot lid der Nationale Vergadering gekozen,
ditmaal in het district Utrecht 2. Van 30 Oct. tot 13 Nov. d.a.v. was hij haar president.
Hoewel hij tot de unitarissen behoorde, was hij toch een der 28 slachtoffers van den
staatsgreep van 22 Jan. 1798, door den uitersten vleugel der unitarissen uitgevoerd.
Hij was dien dag niet in den Haag, maar werd den volgenden dag gevangen
genomen, op de Voorpoort gebracht en 3 Febr. naar het Huis ten Bosch vervoerd.
Hij was na den tweeden staatsgreep van 12 Juni 1798 een der laatsten van de 28
in Jan. gevangen genomen leden, die vrijkwamen, n.l. op 11 Aug. Er bleven nog
wel eenigen over van de op 12 Juni gevangen genomen leden; dezen werden in
den loop van Aug., de beide gevangen leden van het Uitvoerend bewind eerst in
Dec. vrijgelaten.
Hij rekwestreerde in Nov. 1798 aan de Eerste (= onze Tweede) Kamer (hij woonde
toen nog te Renswoude) over de moeilijkheden, die het bestuur der provincie Utrecht
hem met sommatiën en executiën bezorgde; hij beriep zich op art. 58 van het
reglement der Nationale Vergadering. Wat het gevolg van zijn rekest is geweest, is
onbekend, maar er blijkt wel uit, dat hij toen, nog ongehuwd, reeds in geldelijke
moeilijkheden verkeerde.
Van Manen werd 20 Dec. 1799 gekozen tot een der 7 leden van het bestuur van
het departement van den Rijn, waartoe het grootste deel van Gelderland. het oostelijk
deel van Utrecht en een klein
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uidoostelijk deel van Holland behoorden. Hij werd lid voor den ring Utrecht. Het
bestuur vergaderde te Arnhem.
Toen na den derden staatsgreep van 19 Sept. 1801 de grenzen der oude
provinciën nagenoeg geheel hersteld waren, werd gij niet begrepen in de
benoemingen van bestuursleden der provinciën, door het Staatsbewind 4 Juni 1802
gedaan. Hij geraakte daardoor 21 Juni d.a.v. weder buiten betrekking, maar werd
in het begin van 1803 met ingang van 1 April van dat jaar benoemd tot schout in
het district Renen. Als zoodanig was hij tevens dijkgraaf van de Renensche Nude
en den Grebbedijk. Na de invoering der wet op het lager onderwijs in 1806 werd hij
bovendien schoolopziener. Op 24 Jan. 1811 werd hij benoemd tot vrederechter in
het kanton Renen. Beide laatstgenoemde betrekkingen heeft hij tot zijn overlijden
bekleed.
Dat hij, die zoo bekwaam was, al was hij een autodidact, wegens zijn groot gezin
in vrij moeilijke omstandigheden geëindigd is, en dat hij niet zooals b.v. zijn
ambtgenoot in de Nationale Vergadering Bacot (dl. III, kol. 51), die oorspronkelijk
predikant was, in een hooge betrekking is opgeklommen, ligt aan zijn vroeger
kleermakerschap en ook daaraan, dat hij niet, zooals Bacot, de noodige examens
gedaan had; voor rechter werd het diploma van meester in de rechten vereischt
daardoor kon hij in de rechterlijke macht niet hooger dan vrederechter komen.
V i t r i n g a , Staalk. gesch. der bataafsche republiek, 1e deel, blz. 100, zegt van
van Manen: ‘Hij toont in al zijn schriften een kundig en wijsgeerig schrijver en grondig
huishoudkundige te zijn geweest.’
Merkwaardig is het, dat iemand, die werken schreef, die zoo in den smaak vielen,
nimmer lid geworden is van een der letterlievende genootschappen uit zijn tijd.
Hij huwde omstreeks 1802 A n n a A b r a m i n a J o h a n n a C h r i s t i n a
B r o u w e r , bij wie hij 3 zonen en 4 dochters had. Verschillenden hunner daalden
de maatschappelijke ladder weder af en het is merkwaardig, dat een zijner
afstammelingen, W i l l e m v a n M a n e n Jz., te Venendaal, op 27 Juli 1909 tot lid
van de Tweede Kamergekozen is, en dat deze als zijn overgrootvader kleermaker
was. Het lid voor het kiesdistrict Ede had wegens benoeming tot commissaris der
koningin in Gelderland ontslag genomen en, hoewel er bij de periodieke verkiezingen
op 23 Juni 1909 een lid voor de 4 jaren Sept. 1909-Sept. 1913 gekozen was, moest
er voor den tijd tot aan Sept. 1909 ook een verkiezing plaats hebben. In het algemeen
werd voor zulk een verkiezing geen candidatenlijst ingeleverd, maar ditmaal leverden
een aantal kiezers uit Venendaal een lijst voor van Manen in. Op den dag van de
sluiting der zitting werd hij geïnstalleerd en slechts dien dag was hij lid.
Van Manen schreef: Over de vrijheid Gods in de natuur, een antwoord op een
prijsvraag, uitgeschreven door het leidsche dichtlievend genootschap; dit is niet
bekroond, maar toch uitgegeven in de dichtlievende oefeningen (Tiel 1780); Over
de zedelijke verbeteringen, uit het gebod der liefde tot den naasten ontleend,
waarvoor de ambachten, kunsten, neringen en vooral de koophandel vatbaar zijn,
bekroond met de gouden medaille der Maatschappij tot nut van het algemeen (Amst.
1792); Wijsgeerig en geschiedkundig onderzoek naar de wettige oppermacht in de
vereenigde Nederlanden sedert de afzwering van Philips II (Haag 1795); Over de
reden vana het gering gelal beoefenaars van het hidtorische val, der schilderkunst
in ans
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vaderland, bekroond met een zilveren eerepenning door Teyler's tweede genootschap
(Haarl. 1808); Over de weelde van Nederland's inwoners, in de Werken van het
provinciaal utrechtsche genootschap, 10e deel (Utr. 1810); Over de levenswijze,
gewoonten en zeden onzer voorouders van de vroegste tijden al tot het einde der
16e eeuw met J.A. S t r e s o , bekroond met een accessit door Teyler's tweede
genootschap (Haarl. 1808); Over de oorzaken waardoor ons vaderland in het begin
der 17e eeuw in het voortbrengen van voortreffelijke schrijvers, geleerden en
schilders boven andere landen heeft uitgemunt, bekroond met de dubbele gouden
medaille door het Provinciaal utrechtsch genootschap (Utr. 1818); Over de ontginning
der onbebouwde gronden in de noordelijke provinciën door kolonisatie der
behoeftigen (Utrecht 1821); Over het staatkundig stelsel der Phoeniciërs, Grieken
en Romeinen in het uitzenden van volksplantingen (Utr. 1821); Over de voor- en
nadeelen der associatiën, reederijen enz., in den nederlandschen handel (Utr. 1822)
Ramaer

[Mansdale Van Hildernisse, Johan van]
MANSDALE VAN HILDERNISSE (Johan v a n ), overl. te Maastricht 15 Juni 1612,
was brabantsch hoogschout van Maastricht en het graafschap de Vroenhof,
commissaris der oorlogsmiddelen der aartshertogen Albert en Isabella, hun
rentmeester in het kwartier van Maastricht en de landen van Overmaas en van de
groote licenten op de Maas. Zijn grafsteen, welke in de voormalige St. Nicolaaskerk
te Maastricht voor het Hoogaltaar (waarvoor hij een schilderstuk, de aanbidding der
H. Driekoningen voorstellende, ten geschenke gaf) lag, wordt beschreven in een
attest van Sept. 1650 van Johannes Walthery de Bombaye, pauselijk en keizerlijk
notaris te Maastricht. Hij was tweemaal gehuwd. Zijn tweede echtgenoote
M a r g a r e t h a d e P a l u d e overleed te Maastricht den 23 Jan. 1605. Zijn zoon
uit het eerste huwelijk J o h a n B a p t i s t M. v a n H. was schepen van den Vroenhof,
commissaris der levensmiddelen van den Koning van Spanje binnen Maastricht en
het hertogdom Limburg, en huwde te Maastricht 28 Juli 1616 A n n a P h i l i p p e n s ;
hij overl. 7 April 1647.
Zie: Maasgouw (1910), 95-96, (1928) 55.
Verzijl

[Marci, Otto Frans Nicolaas]
MARCI (Otto Frans Nicolaas), zoon van A d o l f F r e d e r i k , informator der mathesis
te Amersfoort, geb. te Lubeck omstr. 1735, overl. te Batavia 9 Apr. 1778. Hij trad in
militairen dienst bij de O.I.C., waarin hij het bracht tot majoor der artillerie, werd later
tot keurmeester van kalk en steen, en vervolgens tot fabrieksmeester of fabriek te
Batavia benoemd, een ambt reeds dateerend van 1621, toen een
‘metselaar-ingenieur’ werd aangesteld. In de wandeling sprak het publiek steeds
van den ‘favoriet’, een zeer veelzeggenden naam. Tevens was deze functionaris
hoofd van het geheele ambachtskwartier. Sedert 1762 wordt Marci ook vermeld als
eerste landmeter, in welke kwaliteit hij zich verdienstelijk gemaakt heeft door den
bouw van de groote sluis te Tangerang, eigenl. Tanggeran, in de Tjisedane, door
de Mookervaart met de Tjiliwoeng verbonden. Bekend is ook zijn Kaart van het
koningrijk Jaccatra van 1771, waarop het uur gaans op 1200 roeden of 4 paal
gerekend wordt. Die kaart is het resultaat van een langdurigen tocht o.a. ook naar
de Zuidzee, dien hij op 13 Juli 1757 te Tjitjoeroek aangevangen had. Zij bevat al de
landerijen van genoemd koninkrijk benevens die in Tjandjoer, Bandoeng,
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zijn opdracht aan het college van Heemraden der batavi-
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asche ommelanden zegt hij haar ‘gedurende zijn zestienjarigen dienst zelfs gemeeten
te hebben.’ Na gedane bezichtiging werd bij resol. van 4 Mei 1771 door Heemraden
besloten ‘voormelden Marci te bedanken voor desselfs genomen moeijte in desen
en teffens verstaan om gemelde kaart, als wel d'accuraatste geoordeelt zijnde, in
eene lijst te stellen en in de vergaderzaal op te hangen.’ Bij zijn dood liet hij een
groot vermogen na.
Op 5 Febr. 1761 was hij gehuwd met C a t h a r i n a E l i s a b e t h
R o m s w i n c k e l , uit Batavia, dochter van M a t t h i j s R. en C a t h a r i n a v a n
d e r D u s s e n . Uit dit huwelijk sproot een dochter C h r i s t i n a E l i s a b e t h , die
binnen drie maanden na den dood haars vaders tot stiefvader kreeg (12 Juli 1778)
H e n d r i k v a n S t o c k u m , toen raad-extraord., zoon van J a n v.S. en
W i l l e m i j n t j e D e u n k . Christina Elisabeth Marci werd 16 Jan. 1785 de vrouw
van H e n d r i k I s a a c G u i t a r d .
Zie: v a n d e W a l l , Vrouwen uit den compagnie's tijd (Weltevr.-Amersf. 1923);
d e H a a n , Priangan IV, § 2487.
Bartelds

[Marez, Samuel de]
MAREZ (Samuel d e ), ged. te Amsterdam 16 Mei 1632, overl. te Utrecht 11 Sept.
1691, aldaar in den Dom begraven, zoon van J a n d e M. en C l a r a B a r o n , was
heer van Maarsbergen, Maren, Oud-Broekhuizen, de Groote en Kleine Koppel en
Maarschalkerweerd, domdeken van Utrecht, afgevaardigde ter vergadering van de
Staten van Utrecht, wegens dezelve werd hij als extra-ordinarisraad naar het
Provinciale Hof gezonden. Hij werd met al zijn nakomelingen door den Koning van
Frankrijk in den adelstand verheven; deze verleende hem tevens den titel van Ridder
in de orde van St. Michiel. Hij was 9 Sept. 1659 gehuwd met M a r g a r e t h a T r i p
(ged. te Amsterdam 1 April 1640, overl. te Utrecht 28 Juli 1714, dochter van L o u i s
T r i p , burgemeester van Amsterdam, en van E m m a r e n t i a H o e f s l a g e r ).
Zijn portret is in 1689 en dat zijner echtgenoote in 1702 door Egermans
geschilderd.
Uit hun huwelijk werden 10 kinderen geboren o.a.: Mr. J o h a n (geb. te Amsterdam
24 Mei 1666, overl. te Utrecht 27 Mei 1718), was heer van Maarsbergen, de Groote
en Kleine Koppel, alsmede van Maarschalkerweerd, kanunnik ten Dom,
hoogheemraad van den Lekdijk-bovendams (1689), heemraad van de Eem en de
Oud-Wulver-Wetering, huwde te Doorn 31 Maart 1710 E l i s a b e t h v a n L o o n
(geb. 13 Juli 1674), dochter van Mr. N i c o l a a s v.L. en M a r i a B e r e w o u t (hun
portretten zijn geschilderd door Egermans in 1702); C l a r a M a r g a r e t h a , vrouwe
van Oud-Broekhuizen, geb. te Amsterdam 10 April 1673, overl. te Utrecht 18 Mei
1696, huwde aldaar 8 April 1690 Mr. W i l l e m v a n d e r M u e l e n , heer van
Spangen enz., raadsheer in het Hof van Utrecht, kanunnik, later deken van St. Marie
te Utrecht, dijkgraaf van den Lekdijk-benedendams en van de Lopikerwaard,
bewindhebber der O.I. Comp. (geb. te Utrecht 16 Juni 1658 en aldaar overl. 9 Nov.
1739, na hertrouwd te zijn met Sophia Huydecoper tot Maarseveen); A n n a M a r i a ,
geb. te Utrecht 24 Maart 1679, aldaar overl. 15 Juni 1763, huwde in 1698 Steven
van Lijnden tot Hoevelaken (vgl. dl. VII, kol. 811) en hertrouwde in 1712 met G e r a r d
M a x i m i l l a a n P i j n s s e n v a n d e r A a , heer van Deyl, deken van St. Jan te
Utrecht, lid en president van de Geëligeerde Staten van het land van Utrecht, overl.
te Utrecht 20 Jan. 1733, als laatste mansoir van zijn geslacht.
Zie: H.J. K o e n e n , Het geslacht de Marez 1-5, 12, 86-87, 92-96, 534-535.
Verzijl
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[Marez, Mr. Louis Trip de]
MAREZ (Mr. Louis T r i p d e ), geb. te Utrecht 26 Sept. 1710, overl. op het slot
Hagestein 3 Oct. 1773, begraven te Zwammerdam, kleinzoon van den voorgaande,
zoon van J a n de M. en E l i s a b e t h v a n L o o n , promoveerde 7 Sept. 1733 te
Harderwijk in de rechten, was heer van Nieuwkoop, Portengen, de Lage Haer enz.,
werd later door aankoop vrijheer van Hagestein en Klein-Poelgeest. Hij deed veel
moeite om de afkomst van zijn geslacht met juistheid vast te stellen en kreeg 25
Sept. 1739 van de brusselsche wapenherauten van Leene, de Grez en Jaerens
een diploma, waarin verklaart wordt, dat zijn afkomst uit het adellijk geslacht de
Marez te Kamerijk is bewezen door een reeks van stukken, welke daar zeer
nauwkeurig worden opgesomd. Zijn testamentaire beschikkingen, welke hij maakte
ten voordeele van bloedverwanten, die hem in zeer verschillenden graad bestonden,
zijn van genealogisch belang en leeren hem als een zeer eigenaardig man kennen.
Hij was 22 Maart 1729 te Amsterdam gehuwd met H i l l e g o n d a v a n d e r
D o e s (geb. aldaar 12 Dec. 1701), welk huwelijk 21 Mei 1730 door echtscheiding
werd ontbonden; zij was een dochter van W i l l e m v.d. D. en A n n a v a n D i n t e r .
H. Serin schilderde in 1730 en 1743 zijn portret; het laatste is eigendom van het
Koninklijk oudheidkundig genootschap en bevindt zich in het Rijksmuseum te
Amsterdam.
Zie: H.J. K o e n e n , Het geslacht de Marez, 99-103, 139-146, 536.
Verzijl

[Margaretha]
MARGARETHA, aartshertogin van Oostenrijk, hertogin van Savoye, gravin van
Bourgondië, later regentes en landvoogdes (gouvernante) der Nederlanden, geb.
10 Jan. 1480 (n.s.) te Brussel, overl. te Mechelen 1 Dec. 1530, was de eenige
dochter van Maximiliaan en Maria van Bourgondë (zie art.). Marg. van York, naar
wie zij genoemd is, als meter, en Ravestein en Oranje als peter hielden het prinsesje
ten doop, en de bisschop van Doornik verrichtte de plechtigheid (in de St.
Goedelekerk). Beide gebeurtenissen, geboorte en doop, gaven aanleiding tot
algemeen vreugdebetoon over deze ‘versterking van het Huis’, dat ook weerklank
vond in de refereinen der Rederijkers. Als min fungeerde Jeanne Lejeune, wier
echtgenoot later Margaretha's hofmaarschalk was en haar ook als zoodanig naar
Frankrijk vergezelde.
Want naar dit land verplaatste haar, die nog zoo kort te voren haar moeder (zie
art. Maria) had moeten verliezen, de Maximiliaan door de Vlamingen (23 Dec. 1482)
afgedwongen vrede van Atrecht (zie art. Philips). Voor de bepalingen i.z. het daarbij
vastgestelde huwelijk zij verwezen naar de publicatie van de parijsche editie (v.
1483) van het verdrag, vanwege de Société des Bibliophiles français, uitg. door
P i c o t e t S t e i n in: Recueil des pièces historiques imaprimées sous le règne de
Louis XI, 25-229 (Paris 1923). Art. 1 regelt al dadelijk, wat er gebeuren zou met den
bruidschat - Bourgondië en Artois, vermeerderd met de gebieden, die gentsche
onverantwoordelijkheid den meesmuilenden Lodewijk XI nog extra in den schoot
wierp - voor het geval, dat het huwelijk, onmiddellijk te voltrekken bij het bereiken
van den wettigen leeftijd van dauphin Karel en Margaretha, kinderloos zou blijven.
Eerst na den strengen winter mocht, niet vóór 24 April, de nog zoo jeugdige
‘Madame la Dauphine’ Gent verlaten, daarbij uitgeleide gedaan door burgers tot
over de grens in Artois, maar verder door Ravestein en een aanzienlijk gevolg
(hierover, en over de feesten gedurende de reis:
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B r é s i n , Chron. de Flandre et d' Artois, uitg. M a n n i e r (Paris 1880), 26).
Want het was één triomftocht! Reeds bleek dit, 26 April, bij den intocht te Rijsel,
waar het aan mysteriespelen met allerlei toespelingen op het huwelijk niet ontbrak.
Had niet reeds Jean de Lannoy. abt van St. Bertin, als een der gezanten naar Karel
te Amboise, daartoe gelegenheid gezocht in oud-testamentische vergelijkingen met
het huwelijk van Assuerus en Esther en gevonden ook in den franschen naam
‘Marguerite’, verbinding immers van dat fijne bloempje met de blanke lelie! Door het
opzettelijk wat gerekte oponthoud te Rijsel had intusschen het fransche gezantschap,
dat van Touraine kwam, gelegenheid gehad in Artois de stad Hesdin te bereiken,
waar een eervolle ontvangst plaats had door Pieter v. Bourbon, heer v. Beaujeu en
zijn vrouw Anna, de geliefde dochter van Lodewijk XI, begeleid door aanzienlijke
fransche dames en heeren.
Maar in den tijd vnn den dood van Lod. XI was zijn ‘aanstaand’ schoondochtertje
in Amboise. waar spoedig na haar aankomst de plechtigheid der verloving plaats
had, zoo treffend beschreven door twee ooggetuigen uit Amiens (en door Commynes
uitg.).
Na 's konings dood vielen koninklijke titel en overeenkomstige hofstaat Margaretha
ten deel.
Maar bij al haar vrijheid van beweging in en ook buiten Amboise stond zij, vooral
na den dood van Karels moeder, de koningin-weduwe (Charlotte van Savove) onder
het strenge toezicht van madame de Beaujeu, die, zelve zeer bezet als regentes,
de opvoeding toevertrouwde aan haar hofdame, mevr. van Segré (Secret), welke
al van Hesdin af het prinsesje haar ‘moederlijke’ zorgen geschonken had. Zij droeg,
evenals haar echtgenoot, Jacques d'Epinay, hoofd van den hofstaat, Margaretha
weldra veel genegenheid toe. Voor deze prinses is in vele opzichten het fransche
hof een leerschool voor haar later leven geworden, al leerde zij er uit den aard der
zaak noch de duitsche taal van haar vader noch de nederlandsche van haar
toekomstige onderdanen en is zij, reeds daardoor, nooit de ‘Vlaamsche’ geworden,
waarvoor een enkele schrijver haar gehouden heeft. Maar wat zij er wel geleerd
heeft, dat is haar, ten deele trouwens ook van vaderszijde geërfde, voorliefde voor
en bedrevenheid in schoone kunsten, waar zij een Jean Perréal als een harer
leermeesters vond en blijkende o.a. uit L e m a i r e ' s , Couronne margaritique.
Teeken- en schilderkunst, muziek. vocale zoowel als instrumentale, zouden bij haar
een levendige beoefening vinden en de geheele omgeving scheen mee te werken
tot die opwekkende, artistieke vorming daar in het heerlijke klimaat van dien ‘Tuin
van Frankrijk’. En overgebleven rekeningen, reeds over 1484-85, van Louis Ruzé,
haar ‘argentier’ (en ten deele gepubliceerd door Bruchet naar de oorspr. uit de
Parijsche Arch. Nat.), overvloeiend van uitgaven. ook voor kleermaker en goudsmid,
doen duidelijk zien, hoe het aan voorwerpen van smaak evenmin als later ook aan
boeken haar ontbroken zal hebben, wie eens een Noviomagus zijn werk zal
opdragen.
De sport trad daarbij niet achter. Met haar zooveel oudere schoonzuster Anna
deelde zij den hartstocht voor de jacht. Het dochtertje van deze, ziekelijk echter,
moet behoord hebben tot Margaretha's speelnootjes, waartoe zeker ook de 3 jaar
oudere Louise van Savoye gerekend mag worden, zuster van Margaretha's
toekomstigen echtgenoot Philibert en later zelfs moeder van Frans I, met welke
Louise zij eens zulk een gewichtig bedrijf aan het einde van haar leven zal afsluiten.
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Vormt het verblijf in het fransche land over het algemeen een gelukkige periode in
het leven van Margaretha? Men zou het mogelijk afleiden uit zinspelingen op een
vroolijken omgang in de complimenteuze brieven van Lodewijk van Orleans, als hij
koning Lodewijk XII geworden is, opvolger van zijn neef Karel, met wien hij de spelen
met het aardige prinsesje was komen deelen. Maar twijfel wekt weer de brief, zij
het ook eerst geschreven (17 Maart) 1492 en uit Melun, welke gericht was aan Anna
de Beaujeu, die zij als ‘tante’ aanspreekt en waarin zij vraagt, dat haar ‘cousine’ (?)
niet, gelijk Karel bevolen had, van haar weggenomen zou worden, waarmee zou
worden verwijderd ‘tout le passetemps’, die zij had en zonder welke zij niet meer
zou weten wat te doen. En in hetzelfde schrijven spreekt zij er haar vreugde over
uit, dat zij beter dan te voren zou behandeld worden! Zou dan toch het toezicht van
Anna door te straffe discipline gekenmerkt zijn? We weten het niet, maar wel zien
we de regentes van Frankrijk met haar grootscheepsche politiek in volle actie, terwijl
het prinsesie haar dagen slijt met kunst en ‘rhetorica’, met haar fijn naald- en fraai
borduurwerk, luisterend naar de voorlezing van door Anna gekeurde werken,
misschien ook van de toen weer oplevende ridderromantiek (waarvan haar
bibliotheek later zoovele specimina zou bevatten), genietend ook van troubadours
en ridderspelen, ongetwijfeld bewonderend opziende naar de toeren van ‘basteleurs’
of ‘bouffins’, die voor haar kwamen spelen, zich vermakend verder met haar dieren,
haar honden en ponies, haar geliefden groenen papegaai geschenk aan haar moeder
van aartshertog Sigismund van Oostenrijk. Buiten haar om ging nog de
bovenbedoelde groote politiek van de regentes van Frankrijk, voortzetting van die
van haar vader, ter afronding van dit land, ter vestiging voorgoed van het krachtig
gecentraliseerd, koninklijk gezag, uit te breideu nu ook over het eenige gebied, dat
der kroon nog ontbrak: Bretagne. Wij moeten ons hier alleen bepalen tot de
resultaten, voor zoover zij invloed hebben gehad op de verdere bestemming van
prinses Margaretha. Die resultaten kwamen kortweg hierop neer: Anna, eenige
dochter van den overleden hertog van dat land, ziet zich gedwongen het huwelijk,
waartoe zij reeds besloten had met den in 1486 roomsch-koning geworden
Maximiliaan, te vervangen door een ander n.l. met.... dauphin Karel! Dat beteekende
een inbreuk op het verdrag van Atrecht. En prinses Margaretha, opgeofferd aan
deze trouweloosheid van de fransche politiek, had dan als toekomstige ‘reine de
France’ haar plaats in te ruimen voor Anna van Bretagne! Begrijpelijke gevoeligheid,
trouwens van den bourgondischen kant algemeen, zal nog heel lang spreken in
droomrnen en herinneringen, anecdotes en dichterlijke overleveringen, ook uit later
tijd. Titels van dergelijke poëtische ontboezemingen als de (herhaaldelijk
gepubliceerde) Complainte de dame Marg. d'Austrice, Malheur de France (La Dance
aux aveugles etc.) zeggen ten dezen reeds genoeg, in sommige waarvan men de
band van de prinses herkent, die zich in de ‘Complainte’ zelve als sprekende invoert.
Mocht zij over de ondervonden behandeling - tot Montils-les-Tours had zij, de
misleide, Karel nog mogen vergezellen!zich met bitterheid beklaagd hebben tot
mevr. de Segré - over het algemeen wist zij, reeds dan, maar ook later, die gevoelens
te verbergen achter een waardige houding, die gunstig afstak bij de onoprechtheid
van Karel bij het afscheid in Bougy (in Poitou), terwijl daarentegen Anna v.B., wier
huwelijk met den franschen vorst ten slotte ook de goedkeuring van de Curie had
verworven, door tact-
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vol en sympathiek optreden het onrecht jegens de Bourg., voor zoover althans
mogelijk, zou trachten goed te maken. En dat onrecht had zelfs nog sterker vorm
dreigen aan te nemen, doordat men, op aandringen van den franschen admiraal
Graville en andere heethoofden in den franschen hofraad, tegenstanders van
Maximiliaan, aanvankelijk haar, Margaretha, niet had willen vrijgeven met de landen,
die zij ten bruidsschat had meegebracht. Hoe alles ten slotte geregeld is bij den
vrede v. Senlis (23 Mei 1493) laat intusschen het bestek alweer niet toe te verhalen.
Het vertraagde afscheid van M. had ten slotte toch plaats onder aanbieding van
allerlei geschenken over en weer. Treffend was dat vooral van de overigens goed
bedachte mevrouw de Segré onder ‘veel getraen van teerheydt’ of, om met Molinet
te spreken, met heel wat ‘larmes plorées d'ung quartier et d'autre’.
Veel ‘égards’ hadden haar de fransche dames en heeren (l e G l a y , Anal. hist.
1838, 165) overal betoond op den tocht v. Blois naar Melun en Amiens, vervolgens,
toen zij daar nog niet overgeleverd kon worden, te Méaulx en dan ook te St. Quentin,
ook door de gezanten van Max, en Philips, die daar, in overeenstemming met den
vrede van Senlis. 12 Juni 1493, het, stuk van eervolle overgave teekende, dat het
feitelijk einde van haar verblijf in Frankrijk beteekende. Gaan we overigens den
inhoud voorbij van de ‘Acte de délivrance’ (met de eveneens beëedigde verklaring
van Margaretha), afgelegd op de grenzen van dit land in een molen in de
kamerijksche stad Vendeuil, ook hoe 2 dagen later haar kleinooden te Valenciennes
werden ingeleverd, waar het bovenbedoelde afscheid ook plaats had (nadat de
overige Franschen reeds in Kamerijk rechtsomkeert hadden gemaakt). En spreken
we er verder niet van, hoe het bourgondische gevolg, dat hun plaats kwam innemen.
nog van geluk mocht spreken, dat de prinses uit de macht mocht geraken van de
door Maximiliaan slecht betaalde landsknechten van Wilwolt v. Schaumburg (dl. II.
kol. 1272), die haar als onderpand wilden doen dienen. Evenals we hier ook zwijgen
van de feestelijkheden, die toch niet konden verhullen. dat de comedie feitelijk in
een tragedie verloopen was, feestelijkheden in Kamerijk, waar haar petemoei haar
was tegemoet gereisd. in Valenciennes, waar de Prinses niet wilde hooren den
franschen kreet ‘Noël’, maar alleen ‘Vive Bourgogne’, feestelijkheden in het algemeen
gedurende dezen ‘Retour de Madame’. waaromtrent haar latere hofbiliothecaris,
de genoemde dichter Molinet, die ook de geestdriftvolle ontvangst in zoo menige
plaats met vuur beschreef, zijn gevoelens evenmin kon verbergen als le Maire de
Belges. Toch toonden die prachtige intochten. die stichtelijke of zinrijke
rederijkersspelen. alles gepaard gaande met aanbieding van geschenken, in Bergen,
in Brussel en Mechelen, hoe verheugd overal de burgers waren over dien terugkeer
van hun prinsesje, dat zij nu eerst leerden kennen.
Nog meer zou dit echter weldra het geval zijn op andere reizen. die zij n.l. spoedig
zou ondernemen met haar over de fransche beleediging mede zeer verbolgen
broeder. Vooral ter gelegenheid van diens huldiging, die volgen moest op Philips'
meerderjarigheidsverklaring. waarin diens vader, in 1493 Frederik III als keizer
opgevolgd en een jaar later (16 Maart) hertrouwd met Bianca Sforza (overl. 31 Dec.
1511). bewilligd had (dl. VII, kol. 958). Broeder en zuster waren het daartoe
overgekomen keizerlijk paar tegemoet gereisd.
27 Maart 1495 (n.s.) had de huldiging plaats
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te Mechelen, waar Margaretha, met haar grootmoeder York een tijd had doorgebracht
o.a. met Kerstmis 1493 en met Paschen 1494, gelijk dit te Namen geschiedde van
Juli 1495 bij gelegenheid van de ‘Blijde Incomste’ van haar broeder tot Nov. van dat
jaar. Allen, hier genoemd, waren ook getuigen geweest van de feesten, die er te
Antwerpen mee gepaard gingen (1494), waarbij een aantal duitsche edelen aan de
schitterende tornooien deelnamen en waar, gelijk bij latere bezoeken aldaar, o.a.
in 1496 bij het vermaarde landjuweel en in het algemeen ook elders op dergelijke
volksfeesten broeder en zuster zich gaarne vertoonden, en ook de laatste haar
vaardigheid met den boog bewees.
Laatstgenoemd jaar kreeg intusschen voor beiden een hoogere beteekenis. Hun
vader n.l. was weer druk uit op huwelijkscandidaten (zoo: de hertog van Calabrië),
te midden van zijn gedachten aan een kruistocht, van al zijn beslommeringen in
Hongarije, in de zaak van het weerbarstige Gelre van Karel van Egmond en elders,
ook in Duitschland, toen hij zich, evenals Ferdinand van Arragon e.a., ook de Paus,
ongerust begon te maken over de ondernemingen van Karel VIII in Italië. Voor de
tegen hem gevormde ‘Heilige Liga’ moest deze echter weldra zwichten. Maar het
gemeenschappelijk gevaar, trouwens nog niet definitief bezworen, had Maximiliaan
en Ferdinand weer tot elkaar gebracht.
Het gold nu dien nieuw aangeknoopten band te versterken. De beproefde methode
van het huis Oostenrijk werd vooral ook door dezen vertegenwoordiger weer in
toepassing gebracht en door den Spanjaard aanvaard. En ook Engeland trad, na
lange onderhandelingen, tot deze politiek toe (18 Juli 1496), ook al door middel van
een huwelijk en wel van Katharina van Arragon met Arthur, prins van Wales.
Hier zijn hoofdzaak de beide huwelijken n.l. van Philips met de infante Johanna
en van Margaretha met den infant don Juan van Castilië, 29 April door Maximiliaan
bekrachtigd, 5 Nov. door Philips en Margaretha bevestigd en voltrokken. Welk een
schitterend vooruitzicht opende zich voor hen; voor Margaretha vooral, toen (en
doordat) de andere zuster van don Juan, Isabella, haar echtgenoot Alonso,
erfgenaam van Portugal, door den dood verloor en ook diens vader Juan II in 1495
gestorven was. Over zee begaf zich, bij de fransche achterdocht tegen die huwelijken,
Johanna van A., naar de Nederlanden om aartshertog Philips 21 Oct. 1496 te
Antwerpen te huwen. Margaretha, wier huwelijk (feitelijk al op 22 Aug.) per procuratie
te Mechelen had plaats gehad (5 Nov. 1495) onder groot feestbedrijf en die nu mede
haar schoonzuster van uit Namen naar Brussel was tegemoet gereisd ter
verwelkoming, zou met dezelfde vloot naar Spanje gebracht worden. En zoo ging
het verblijf van Margaretha in de Nederlanden (sinds Juni 1493), waaromtrent in
het algemeen niet veel bekend is, weer een einde nemen. Voor hoe lang? Van haar
bruidsschat had zij (evenals Johanna) afstand gedaan: van de successie van Maria
van Bourgondië had zij tegen een huwelijksgift van 200.000 ducaten, in verband
ook met haar uitrusting, afgezien (22 Maart 1495 n.s.). Voor die uitrusting, waarbij
te rekenen viel op een aanzienlijk gevolg, had Max. zich levendig geïnteresseerd,
maar ondanks de leeningen, die noodzakelijkerwijze aangegaan werden, moest
nog vrij wat geknibbeld worden op zijn programma, waarin hij die uitrusting had
geregeld met instructies daarvoor aan de heeren van Nassau, van Beveren e.a.
Iemand als de bekende Jeanne de Comines, vrouwe van Halluin
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(overl. 11 April 1512), te voren gouverneur van Philips de Schoone, daarna als
eerste hofdame toegevoegd aan den dienst van Margaretha, van Juni 1493 tot begin
1497, overgegaan in dien van Johanna, behoorde dus niet meer tot dat gevolg, toen
men de spaansche reis ging beginnen. Deze was door tegenwind ongeveer 2
maanden belet. maar toen men. nadat een roerend afscheid van Philips was
genomen, eindelijk (22 Jan.) te Vlissingen zee kon kiezen, werkten de elementen
nog zoo tegen, dat men, genoopt tot landing bij Southampton, weer een tijd verloor
door oponthoud in het land van Hendrik VII, die door vele oplettendheden tegelijk
Maximiliaan innam en diens dochter trachtte te bekoren. Die dochter zou op de reis
van een merkwaardig frissche en tegelijk humoristische tegenwoordigheid van geest
blijk gegeven hebben, indien het bekende verhaal waarheid bevatte. volgens hetwelk
zij, te midden van ‘het bernen der gevaren’ haar eigen grafschrift zou hebben
vervaardigd met een toespeling ook op haar huwelijk met den dauphin.
Nu, tot een uiterste was het gelukkig niet gekomen en kwam het ook in Febr. niet,
al lukte het eerst bij de tweede poging (den 21sten) de vloot, zij het ook onder
ernstige bezwaren, tot de spaansche zee te brengen. Eindelijk werd, 6 Maart 1497,
Santander bereikt, waar men tot den 10den bleef. Den dag daarop kwamen de
koning van Arragon en don Juan tot prinses Margaretha en gezamenlijk vertrok men
naar Burgos, waar een grootsche ontvangst plaats had. Ook Maximiliaan, de vorsten
van Napels en Milaan, hadden zich daarbij doen vertegenwoordigen. 3 April werd
het huwelijk plechtig voltrokken, gevolgd door stierengevechten enz.
De ‘prinses van Castilië’ heeft niet lang van haar geluk mogen genieten. Don Juan
was zwak en ziekelijk. Nog geen 20 jaar oud, is hij te Salamanca reeds 4 Oct. 1497
overleden. Groote verslagenheid aan het hof en in het land! En tot overmaat van
ramp beviel in die omstandigheden de ongeluk kige Margaretha, ontijdig nog, van
een dochter, die kort na de geboorte stierf. Anders dan in Frankrijk was het geloopen,
maar ook hier, in Spanje, liet men haar niet dadelijk gaan. ook hier als een soort
pand beschouwd door Ferdinand met het oog op Maximiliaan en Philips, die
tevergeefs gezantschap op gezantschap zonden om te onderhandelen over haar
terugkeer.
Eindelijk gaf, Sept. 1499, de koning van Arragon zijn toestemming tot het vertrek.
Men had ditmaal de gevaren van een zeereis kunnen vermijden ten gevolge van
een toenadering tusschen Maximiliaan en Lodewijk XII, sinds 1498 opvolger van
Karel VIII, en, na scheiding van zijn eigen gemalin, met diens kinderlooze weduwe
Anna hertrouwd. Over Parijs en Compiègne ging het, overal onder veel eerbetoon,
naar Atrecht, waar zich ook o.a. het gevolg van Willem van Chièvres bij het
gezelschap voegde. Bijtijds kwam Margaretha bij Philips aan, reeds vader van de
Nov. 1498 geboren Eleonora, om als petemoei te kunnen optreden in de kerk van
St. Jan te Gent (7 Maart 1500) van haar 24 Febr. geboren neef, den toekomstigen
Karel V, dien zij, zich hier meer Oostenrijksche dan Bourgondische gevoelend,
tevergeefs naar Maximiliaan benoemd had willen zien. Maximiliaan zelf heeft er zich
wijselijk bij neergelegd, dat het Prinsie den naam ontving van den laatsten
Bourgondiër, blijkens zijn brief, door B o u c h e t gesteld in Maart 1500 en
gepubliceerd in: A propos de lettres mal datées de la chancellerie de Marg. d'
Autriche (Mélanges Pirenne 1926). Het kasteel van Quesnoy bij Avennes, thans in
het fransche dép. du Nord, liet
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Philips in gereedheid brengen voor de installatie van zijn zuster, die echter veelal
toefde nan het. hof van haar broeder, wiens politiek huwelijk met Johanna, ook niet
na opening van een schitterend vooruitzicht door den dood van haar zusters zoon,
infant Miguel, niet van de gelukkigste was, hoezeer Margaretha door haar
vriendelijken omgang met haar schoonzuster het lot van deze trachtte te verzachten.
Een politiek huwelijk ook, dat was het, wat de eeuwig huwelijksplannen smedende
Maximiliaan, gesteund door zijn zoon. voor de nauwelijks teruggekeerde weduwe
weer in den zin had (trouwens al toen zij nog in Spanje was, waarbij
achtereenvolgens aan de vorsten van Frankrijk, Milaan. Schotland, Hongarije, de
prins van Wales is gedacht!). Margaretha's vader kwam de vriendschap van Savoye
uiterst gelegen. waar hij zich de verovering van Italië of een deel daarvan tot wensch
had gemaakt. Een verbinding met Savoye zou ook Lodewijk XII aangenaam kun
nen zijn.
De huwelijkenpolitiek o.a. met het verdrag van Lyon kan hier niet behandeld
worden (zie daarvoor mijn dissertatie en voor de opvattingen van Ph. d. Sch. dl. VII.
kol. 962-963).
Voor Margaretha werd Jean Philibert II van Savoye, bekend als Philibert le Beau.
reeds weduwnaar van zijn nicht Yolande Louise van Savoye. de uitverkorene! Zij
was, hoewel niet geneigd een verklaring van haar broeder te onderteekenen. waarin
van haar stilzwijgendheid werd verlangd ten aanzien van op haar geoefende pressie,
bereid wederom de staatkunde van haar huis met haar persoon te dienen, ondanks
het voorgevallene. Terwijl de savoysche volmacht tot het aangaan van een huwelijk
reeds dateerde van 11 Aug., kwam het verdrag zelf eerst 26 Sept. (te Brussel) tot
and, na heel wat besprekingen over den inhoud, met name t.o. van den bruidsschat,
jaargeld, gevolg e.d. Van Brussel ook ving de reis, met ook van wege Philips
meegegeven dames en heeren, aan, 27 Oct., kort waarop de aartshertogin en de
vrouw van den Grooten Bastaard (te Hal) afscheid namen, en iets verder de
aartshertog zelf.
De verdere tocht werd weer gekenmerkt door allerlei eerbetoon, ook van fransche
zijde. In Dole verscheen ter begroeting de Bastaard van Savoye (22 Nov.). Deze
trad op als procurator namens den hertog bij het huwelijk, dat 6 dagen later plaats
had. Haar echtgenoot zelf trof Margaretha, 2 mijlen van Genève, te Romain-Moustiers
ann, een abdij van zwarte monniken. Hierop volgde voortzetting der
huwelijksplechtigheden door den bisschop van Maureanne, met feesten, waarbij
de protonotarius van Savoye. broeder van den Bastaard. zich deed gelden. Diens
vrouw, alsmede de beide jonge broeders en zuster van haar gemaal kregen van
Margaretha fraaie geschenken. Op den dag der Ontvangenis had de intocht in de
hoofdstad plaats. Voor wie de daarbij tentoongestelde pracht en praal wil leeren
kennen, zij een verwijzing voldoende naar de schilderachtige beschrijving bij Molinet.
Ook kan hier niet in bijzonderheden getreden worden van het huwelijksleven, dat
het jonge paar heel gelukkig schijnt gevoerd te hebben, vooral op het tooverachtig
gelegen kasteel van Pont d' Ain, waarover in het bijzonder savoysche schrijvers als
Guichenon en Quinsonas niet uitgepraat raken. ‘De laatste vooral, vurig bewonderaar
van de ook in Savoye zoo populaire hertogin, aan wie van de oude kastelanij de
Margaretha-toren nog herinnert, hoe heerlijk heeft hij, de ijverige verzamelaar der’
‘Matériaux’ etc., haar beeld geteekend te midden van dat vroo-
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lijke, glansrijke hof- en jachtleven, in de tuinen van het kasteel of op de dooltochten
in de grootsche savoysche natuur! Daar ontving het echtpaar ook haar broeder
Philips, opgewacht te Bourg op 17 April. Later nog eens, kort nadat haar bij een
jachtavontuur een oogenblik het lot van haar moeder bedreigd had, hetgeen Le
Maire des Belges ons beschreven heeft, de dichter van de genoemde ‘Couronne
margaritique’, waarin hij herhaaldelijk zich zoo getroffen toont door de schoonheid
van haar gouden haardos en in het algemeen door de vorstelijke verschijning, zij
het ook niet vrij van de voor haar geslacht zoo typische trekken, waarvoor verder
verwezen moet worden naar de uitstekende portretten, bij verschillende schrijvers
geproduceerd en naar R u b r e c h t , L'origine du type familial de la maison de
Habsbourg (1910) (zie ook art. Marie, dl. VI, kol. 1003). Ook naar medailles met
haar buste (vgl. o.a. F. M a z e r o l l e , Les médailleurs français du XVe siècle au
milieu du XVIIe siècle II (Paris 1902), op een van welke de zinspreuk: Victrix Fortunae
fortissima Virtus.
Maar ‘Fortuna’ scheen Marg. v. Savoye ook als zoodanig niet lang trouw te mogen
blijven. Alweer Le Maire des Belges, vol bewondering ook voor de jeugdige
schoonheid en kracht van haar gemaal, die, door zijn land neutraal te houden en
met Lodewijk XII zoowel als met Maximiliaan op goeden voet te blijven en ook
overigens zich een wijs regent betoonde, is het, die ons zoo aangrijpend het einde
heeft weergegeven, dat ons bestek verbiedt na te vertellen. Het komt kortweg hierop
neer, dat de vorst op een zijner tochten in September (1504), zich wat vermoeid
hebbende, verhit geraakte en in dien toestand koud water dronk. Daarmee was het
begonnen en Margaretha, die, naar ook Quinsonas roerend verhaald heeft, haar
Philibert den tocht in die streek en tijd der nevels ontraden had, ontving wanhopig
een man, weldra zoo ziek, dat zijn toestand den door haar ijlings ontboden
geneesheer weldra hopeloos bleek.
‘Infortune’ had den door ‘Atropos’ gevelden hertog, had ook Margaretha, opnieuw
weduwe, zwaar getroffen. Maar ‘Prudence’ (Inzicht) en ‘Fortitude’ (Sterkte) streken
beschermend op de bedroefde neder, waarna de Deugd haar beide dochters haar
rechten langzaam deed herwinnen (zie de verdere ontwikkeling der voor Margeretha's
tijd zoo typische symboliek bij Le Maire).
Maar waardig en ernstig mocht zij haar lot dragen, zij was voor altijd gebroken.
Hoeveel stof aan levenssmart en bittere ervaring had deze nobele vrouw reeds op
25-jarigen leeftijd verworven, neergelegd in het weemoedige, sinds beroemd
geworden devies: Fortune infortune fort une, Schrijver van dit art. heeft indertijd
opgehaald (Marg. v. Oostenrijk 148 vlg. en de daar aangehaalde Notice van
L a u s s a c ), wat er alzoo over deze zinspreuk ter verklaring is aangevoerd en tevens
over andere gehandeld. Daaraan knoopte hij de herinnering vast aan de kerk te
Brou, welk heerlijk kunstgewrocht uit na-Renaissance bloeitijd ook zoovele
herinneringen opwekt, zoovele pennen eveneens, en, niet alleen in Savoye, in
beweging heeft gebracht. Wij zien hier dus van nadere beschrijving af, tevens van
de geschiedenis van den bouw, die Margaretha overleefd heeft, de namen van de
erbij betrokken kunstenaars als de boven reeds genoemde Perreal (Jan van Parijs,
hofschilder van Lodewijk XII) en de Vlaming van Bodeghem, Colombs en de
beeldhouwer en snijder Michiel, met verwijzing overigens naar de bibliographie, bij
verschillende sichrijvers vermeld, behalve wat betreft E d g a r Q u i n e t , omdat
misschien
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nergens zulke schoone bladzijden aan dat voortreffelijke mausoleum zijn gewijd als
in zijn werk: Italie et Allemagne.
Want een waar mausoleum was het, de vervulling van Margaretha's belofte,
trouwens reeds door een andere Margaretha (v. Bourbon) gedaan aan haar geliefden
echtgenoot, Philib. van Savoye, toen hij nog slechts graaf van Bresse was. Haar
aanzienlijke inkomsten stelden de kunstzinnige Margaretha in staat tot dat grootsche
werk van devotie, waaraan kunstenaars van ‘aller herren lande’ hun gaven gewijd
hebben.
Had zich immers niet bij haar eerste weduwegoed thans een tweede gevoegd,
dank zij de zorgen van Philibert. Als zag hij zijn noodlot naderen, had hij (16 Juni
1503) de schenking als zoodanig van Bresse, Vaux en Faucigny te Pont-Yvoy nader
bevestigd, en 25 Sept. d.a.v. te Chambéry aangevuld met de inkomsten van de
heerlijkheid van Thonon, waar zij, gelijk in het algemeen in Savoye, haar populariteit
heeft weten te verhoogen door de goede werken, die zij er gedaan heeft o.a. bij
haar verblijf in het land van Bresse te Pont d'Ain op 20 Jan. 1505.
Over de moeilijkheden betreffende dat, weduwegoed, haar bereid door haar
jongeren zwager, den nu regeerenden hertog Karel, door het tractaat van Straatsburg
(5 Mei 1505) nog niet geheel opgegeven, behoeven we hier niet te spreken. Behalve
haar vader stond haar ook haar broeder ter zijde, die uit het kamp van Grave, te
midden van zijn gelderschen veldtocht brieven uitvaardigde (12 Juni 1505), waarbij
de inkomsten van Bourgondië en Charolais en nog een paar heerlijkheden werden
aangewezen voor de betaling van de 27000 ponden, die er nog ter betaling van
haar bruidsschat overbleven. Overigens gaven herinneringen aan haar hoogste
geluk haar een zekere voorliefde voor den savoyschen bodem, welke voorkeur zich
niet alleen uitte in het algemeen hierin, dat zij in acten en brieven de belangen van
de onderdanen in de benoemde landen van Bresse etc. zich bleef aantrekken, o.a.
nog kort voor haar vertrek uit Bresse door schenking van vrijheden o.a. van allerlei
lasten (30 April 1506), doch ook daaruit, dat zij uit hun gelederen vooral de bekwame
mannen recruteerde, welke zij voor de belangrijkste regeerings- en diplomatieke of
juridische posten gebruiken zal lange jaren nog, nadat zij haar weduwelanden had
vaarwel gezegd.
Savoye scheen, met Bourgondië, wel het monopolie te deelen van bekwame
diplomaten in oostenrijkschen dienst. Voor verdere bijzonderheden hier verwijzend
naar schrijvers als l e G l a y en, in onzen tijd vooral W a l t h e r , moeten we slechts
volstaan met het noemen van namen als van Laurent van Gorrevod, Mercurino
Gattinara vooral (zie diens typeerende brieven bij K o o p e r b e r g ), Ferry de
Carondelet, Philibert Naturelli. En als de eerste jaren van rouw voorbij zijn, meest
doorgebracht in haar geliefd Pont d' Ain in afzondering, treurend om haar lot, haar
eenzaamheid en smart, deze weergevend in proza of vers, niet zonder bekoring en
gratie, daar of in Bourgondië opgesteld, dan neemt Marg. Jeròme Vent als haar
trouwen maître d'hotel mee. Dat oogenblik begon te naderen. De groote
gebeurtenissen op het wereldtooneel toch rolden voort en niet zonder haar te
beroeren. En zij brachten mede, dat zij, door toedoen opnieuw van de op dat gebied
blijkbaar rustelooze Maximiliaan en Philips, weer tot middelpunt van belangstelling
werd gemaakt in den vorm van huwelijksplannen, begeerlijk als zij menigen vorst
ook nu nog zijn moest, mede om haar uitgestrekt weduwegoed in Castilië en Savoye.
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Gaan wij hier Ladislaus van Hongarije voorbij om alleen stil te staan bij Hendrik VII
van Engeland, die in 1503 zijn echtgenoote Elisabeth van York verloren had, gelijk
het jaar daarop Ferdinand van Arragon de zijne. Om een nauw verbond te krijgen
met den engelschen Koning boden Maximiliaan en Philips hem in het geheim hun
dochter en zuster aan. Dat ging ook door middel van portretten, waarvan er een
nog berust in Hampton Court Palace. Maar het onderwerp dier portretten was haar
prins van Castilië nog niet vergeten en betreurde haar hertog van Savoye en de
meening op dit punt van haar, wie niets dan leed uit huwelijken was overgebleven,
uit zich in misschien nog onder zich gehouden verzen, zoodat Hendrik hoop bleef
koesteren heel zijn verder leven, waaruit de behendige Margaretha hem niet
weghielp. Diplomatie contra diplomatie!
Ook bij Philips met al zijn huwelijksplannen! Men zie daarvoor zijn art., waar
verhaald wordt, hoe hij na onderwerping van den lastigen Egmonder, eindelijk zijn
tweede reis naar Spanje kon aanvangen, kort na de geboorte van zijn dochter Maria
te Brussel. Onderhandelingen met Margaretha te Kleef over het toen reeds
waarnemen van het bestuur schijnen mislukt te zijn, waarop zij naar Savoye is
teruggekeerd, wars ook van een huwelijkscontract met den engelschen Koning,
waar er al drie gemaakt waren, waarbij zij zich slecht bevonden had (Lettres de
Louis XI I, 64, C h m e l blz. 245).
Trouwens van meer plannen is de uitvoering in gebreke gebleven, vooral ook
door het onverwachte verscheiden van Philips in Spanje (25 Sept. 1506); over diens
reis daarheen en het daarbij gebeurde zie art.
Margeretha, die de zaken hier met belangstelling gevolgd had - zij liet zich door
Philips' plaatsvervanger Chièvres, wien zij met zijn beleid gelukwenschte, op de
hoogte houden, ook over haar neefjes en nichtjes - was, niet minder dan haar vader,
diep getroffen door den nieuwen slag. De stemming van melancholie, nooit meer
geheel van haar geweken ten gevolge der even snelle als smartelijke opvolging van
verliezen, uitte zich in vermoedelijk alleen voor haar vertrouwelingen bestemde
verzen, waar dan ook maar weinig meer van bewaard is, maar daardoor te grooter
van waarde. Het meest treffend was het latijnsche opschrift, dat zij haar geliefden
broeder gewijd heeft. Die broeder liet, behalve een ontoerekenbare weduwe en
onmondige kinderen - een zesde, een nakomertje, Catharina, werd (14 Jan. 1507)
nog in Spanje geboren, evenals vroeger Ferdinand en mede aldaar opgevoed - de
nederlandsche gewesten in een moeilijken toestand achter, verergerd door het
nadeelige handelsverdrag met Engeland en de met het oog op den weer uit den
band gesprongen gelderschen hertog zoo gevaarlijke vijandschap van Frankrijk.
En onder die omstandigheden moest direct voorzien worden in de leiding der zaken,
d.i. in de kwestie van voogdij en regentschap voor den slechts 6 jaar ouden
erfgenaam, Karel.
Niets natuurlijker dan dat men hierbij dadelijk dacht aan Maximiliaan, en, de
aarzeling der ook nog door gezanten van Lodewijk XII opgeruide Vlamingen ten
spijt, dreven Brabant, Holland en Zeeland het in de St. Gen. door, dat Maximiliaan
het regentschap werd opgedragen. Een gezantschap vertrok dientengevolge naar
Duitschland (16 Nov.). Maximiliaan, voldaan over dezen gang van zaken, moest
zich echter, te veel bezet in dat land en misschien ook om zekere herinneringen, in
de Ned. door een geschikt persoon doen vertegenwoordigen, waartoe zijn oog viel
op zijn dochter. Te
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Hagenau hadden de eerste besprekingen tusschen vader en dochter plaats in het
voorjaar van 1507 en daarop gaf, bij open brief van 18 Maart 1507, Maximiliaan
haar volmacht om namens hem op te treden voor de Staten, wien zij den eed zou
afnemen.
Zoo was zij zijn plaatsvervangster. Regentes nog niet. Maar met het regentschap
ging het zoo vlot niet; en voornamelijk aan de ij verige bemoeiingen van haar gezant
in dezen, Gattinara (en Sigismond Pflug) had zij het te danken, dat haar de
bevoegdheden werden toegekend in den omvang als zij meende dat voor een
richtige uitvoering van haar taak noodig was. In dien zin kreeg zij dan ook haar
volmacht met het recht den titel te voeren van ‘régente et gouvernante.’ Nog in het
voorjaar van 1509 waren samensprekingen noodig, maar toen werden dan ook haar
bevoegdheden nog meer uitgebreid.
Eindelijk, van ai 18 Maart, datum van de aanstellingsoorkonde, kon zij onder den
genoemden titel als het feitelijk hoofd der regeering beschouwd worden, wie ook
het recht van zegel toekwam, gelijk dat alles duidelijk is aangetoond bij W a l t h e r ,
Die Burg. Zentralbehorden unter Max. I und Karl V (Leipzig 1909) 90 flg. Over Leuven
(Maart-April 1507) heeft Margaretha zich begeven naar Mechelen, waar Margaretha
van York in 1505 gestorven was en dat zij als residentie had uitverkoren. In het later
als Keizershof bekende paleis woonden, onder haar toezicht, haar neefje Karel met
zijn zusters Eleonora, Isabella en Maria. Maximiliaan had Willem van Croy, heer
van Chièvres, aangewezen om aan het hoofd te staan van de opvoeding van
eerstgenoemde, gelijk diens neef, de prins van Chimay, vroeger zijn gouverneur
was. Over Marg.'s zorg voor goede leermeesters zie dl. V, kol. 284. Belangstelling
ook voor de opvoeding der prinsessen, belangstelling ook voor anderen, hetzij
hofdames en arme juffers, weduwen en achteruitgegane edeien, ook van elders;
zij worden evenmin vergeten als de godsdienstige stichtingen en kloosters.
Belangstelling had zij ook voor persoon of werk van geleerden als Erasmus en
Busleyden, een echten Maecenas, kunstenaars als de bij den bouw van het
monument van Brou en het brusselsche raadhuis betrokken bouwmeesters van
Bodeghem en Meyt, beeldhouwers en graveurs, zangers en musici, voor wier namen
zelfs hier geen plaats kan zijn.
Hoe trouwens voor alles, wat schoon was, de landvoogdes open oog en oor had,
blijkt duidelijk uit de door Michelant (en ook door le Glay) uitgegeven inventarissen,
die bewijzen, dat haar paleis, behalve een bibliotheek, een waar museum van
kunstschatten door haar toedoen geworden is. Geen wonder, dat zulk een vrouw
allerwegen hulde werd toegebracht, het schoonst in haar residentie, waar op 2 Juli
1849 haar standbeeld werd onthuld. Herinnerd werd daarbij niet minder aan haar
politieke werkzaamheid.
Terecht, want op dit terrein ligt toch in de eerste plaats haar beteekenis. Welk
een vaste hand ook in rebus politicis!
Het bleek al dadelijk bij de organisatie van haren Raad, die haar moest vervangen
tijdens haar huldigingsreis.
En al heel spoedig trokken vele zaken haar aandacht. Zoo ook die van handel
en nijverheid, al bleven deze belangen bij haar ondergeschikt aan de politiek van
haar dynastie! Wij kunnen hier nauwelijks herinneren aan de betrekkingen met de
Hanze, de tochten naar het ‘Oostland’, de bescherming van de vrije vaart en
visscherij op zee tegen de daarvoor gevaarlijke kaperij van een Chaperon e.a.
zeeschuimers, den overlast, ook op
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dit terrein bezorgd door een Karel van Gelre etc. Even weinig aan de nadeelen,
ontstaan uit den onderlingen naijver tusschen tal van steden en gewesten onderling
en de moeilijkheden, die hieruit voortkwamen, waarvan Margaretha zich ook kon
overtuigen bij bezoeken als die aan Holland en Zeeland, waar zij o.a. door den
admiraal Philips van Bourgondië en Adoll van Bourgolidië, heer van Beveren (zie
art.) ontvanigen werd; aan de watervloeden, die het werk der bedijking te krachtiger
deden opnemen. Aan de onveiligheid, ook te land door de meerdere handelswegen
bedreigende, slecht betaalde soldeniers, teruggekeerd uit Spanje of bestemd tegen
Gelre. Dit een en ander, maar vóór alles de oorlog tegen dit laatste gewest eischte
zooveel van de schatkist, dat er telkens weer op nieuwe maatregelen moest
gezonnen worden, die vooral juist op dat gebied, en met name dat der
muntbepalingen, dikwijls niet zonder bedenking waren, gelijk dit ook eenigermate
geldt van opvattingen op economisch terrein t.o. van de kwestic van vrijhandel of
liever juist van bescherming. Eenigszins in de lijn dier tijden, was zulks ook
meermalen te verklaren uit buitengewone toestanden ten gevolge b.v. van het
belemmeren, zelfs stopzetten van den toevoer van graan uit de landen van de
Oostzee, op zijn beurt meermalen veroorzaakt door fransche of geldersche kaperijen.
Misstanden kwamen trouwens in het binnenland ook nog veel voor, juist niet het
minst aan ianden waterwegen in verband met landloopers, willekeurig geheven
tollen e.a., ten opzichte waarvan de regeering van Margaretha zich evenwel diligent
betoonde. Dit was ook het geval bij processen als die, welke er ontstonden uit
kwesties en naijver tusschen verschillende gewesten. Zoo hadden daaraan de Reg.
en ook de Groote Raad te Mechelen of het Parlement van Parijs werk genoeg, ook
bij meerdere geschillen. Wijzen we hier verder alleen nog op de zorg voor het
domein, waar vooral de jacht sterk gereglementeerd werd, dan moge een en ander
voldoende zijn om aan te toonen, dat in zaken van binnenl. beheer de regeering
van de landvoogdes zich van het begin af deed gelden, die voor persoon en zaak
de volle aandacht had. Voor personen, gelijk ook nog blijkt, behalve uit het optreden
tegen onbeschaamde ambtenaren als de wederrechtelijk zich gedragende
tresorier-generaal van Vlaanderen, ook uit het zich ter harte nemen van de belangen
van de 5 a 600 gewezen dienaren van haar broeder Philips.
Hoe zij dien broeder geëerd had door een lijkdienst (in de St. Rombouts), waartoe
zij reeds onmiddellijk na haar aankomst te Mechelen 7 Juli 1507 de Alg. Staten
aldaar had bijeengeroepen, leert ons een belangwekkend reg. mem., bijgehouden
door een afgevaardigde van Bethune (zie Bull. de la Comm. Roy. d'hist. 2e S. V,
113; ook Le Maire de Belges). Reeds 23 Maart waren er groote
begrafenisplechtigheden gevierd in de St. Goedele te Brussel.
Van dezelfde Stat. Gen., later nog eens te Gent bijeengekomen, trachtte de
landvoogdes, die zich daarbij liet vergezellen door haar zevenjarig neefje ‘ter
ondersteuning dier bede’ subsidie los te krijgen voor de versterking van het leger,
noodig geoordeeld tegenover Gelre en diens verkapten bondgenoot Frankrijk. Aan
de zijde van deze stond ook de vermaarde Robert van der Marck, terwijl voor den
oorlog tegen den Egmonder Maximiliaan als kapitein-generaal Rudolf van Anhalt
had aangewezen. Beide partijen behaalden succesjes, doch hadden met geldgebrek
te kampen.
Daarom ook was de Landvoogdes zoo bijzonder gesteld op voortzetting van de
goede betrekkingen met
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Engeland. Haar bekwaamheid in het onderhandelen toonde zij hierbij door haar
britschen ‘aanbidder’ er toe te brengen den Malus Intercursus in hoofdzaak weer
door dien van 1496 te vervangen, waarbij hij eenige privileges prijs gaf, tot voordeel
vooral van Vlaanderen (Brugge) e.e., waar de Merchant-Adventurers weer
verschenen. Ook overigens kwamen de ongunstige verdragen met Engeland van
Philips' laatste dagen niet tot uitvoering, kwam ook niets van de verbinding van
Hendrik met Margaretha, werd die van Karel en Maria steeds in hope gehouden.
Ook naar het O. had de landvoogdes succes, die zich door een verdrag (30 Juni te
Antwerpen) met Johan, hertog van Kleef van diens hulp tegen Gelre verzekerde.
Daarbij had zij hoop op Gulik, op den aartsbisschop van Trier. Intusschen al te
wenden het gevaar, dat deze laatste met Margeretha en den geheimen Raad het
bestuur zou voeren, was de taak van Gattinara en Pflug, die zij naar haar vader
zond en die bij hem ook den afstand van Bourgondië moesten bepleiten in
vruchtgebruik voor het leven van haar, die ongeveer in denzelfden tijd ook haar
uiterst merkwaardigen laatsten wil testamentair had doen opstellen (4 Maart 1508,
door een codicil in 1530 bevestigd). Bovendien namnen weldra moeilijke
onderhandelingen met de Engelschen over het bovengenoemde huwelijk Margaretha
zoowel als haar vader in beslag, de laatste ook vervuld van allerlei plannen in Italië.
De eerste liepen ten slotte op een verbond met koning Hendrik uit.
Doch practische gevolgen had dit vooreerst niet. Integendeel, de moeilijkheden
werden steeds grooter ten gevolge van het nijpend geldgebrek. Moest Maximiliaan
daardoor dikwijls zijn plannen afbreken, nog voordat zij tot een begin van uitvoering
gekomen waren, zijn dochter had de grootste moeite de staten van verschillende
gewesten, die meenden, dat de geldersche oorlog een aangelegenheid was, die
hun niet aanging, er toe te brengen het hoogst noodige te leveren voor een zaak,
waarvoor zij haar weduwegoed uitputte, maar waarmee zij, naar hun meening, meer
een dynastiek dan een nationaal belang diende. Succesvolle ondernemingen der
Gelderschen, geldelijk of militair gesteund van uit Frankrijk en door den broeder van
den luikschen bisschop, zooals de strooptochten diep in Brabant tot Tienen en
Leuven en in het voorjaar van 1508 de verovering van Weesp en Muiden en vandaar
uit de bedreiging van Amsterdam, terwijl in het Geldersche zelf alleen Arnhem nog
bourgondisch was, zouden hen wel anders leeren, afgezien nog van de
verwikkelingen, waartoe de geldersche hertog weldra aanleiding zou geven zoowel
in het Sticht als in Friesland. Doch bij al haar geestkrachlt, die zich door niets liet
terneerslaan, begreep de landvoogdes aan den anderen kant toch ook, dat de boog
niet te sterk moest gespannen worden. Haar vader liet zij niet na te wijzen op het
gevaar, dat de Nederlanden, tot vertwijfeling gebracht, tot opstand zouden kunnen
gedreven worden.
Hoe zeer het haar tegen de borst stuitte, zij moest Maximiliaan raden tot
toenadering tot Lodewijk XII. Was die verkregen, dan zouden de zaken met Gelre
zich wel van zelf regelen, zoodra de gelegenheid zich daartoe aanbood. En in Aug.
1508 zien wij Maximiliaan voor die politiek gewonnen.
Om dit begrijpelijk te maken, ware een blik op de diplomatieke verhoudingen in
andere landen onvermijdelijk, waarbij vooreerst het licht zou moeten vallen op Italië
t.o. van de tegenstelling Julius II-Venetië. Plaatsgebrek dwingt ons echter te verwijzen
naar de desbetreffende schrijvers, ook opgesomd bij Dahlmann-Waitz, Monod,
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Pirenne, naar de engelsche Calendars, en Marino-Sanuto en Alberie.a. ital. e.a.
auteurs, vermeld mede in de uitvoerige bibliographie bij een Quinsonas en een le
Glay uit vroeger tijd, en uit dezen b.v. bij Walther, Kooperberg en Theissen, behalve
die welke verder zijn genoemd in de art. Karel de Stoute, Maria, Philips de Schoone
en Karel V, en afgezien nog van die, vermeld of nog te melden in dit art. Het loopt
uit op het door Margaretha begeerde congres, waarop zij zelve, die ook van de zijde
van den Paus veel vertrouwen genoot, bestemd was de hoofdrol te spelen, evenals
van de Franschen de bekwame afgevaardigde van Lodewijk XII, de kardinaal van
Amboise. Omgeven door een uitgebreid escorte, vergezeld door Gattinara, Lang,
bisschop van Gurke en andere ervaren diplomaten, was zij Nov. 1508 in Kamerijk,
de plaats van het congres, aangekomen, op weg daarheen tot Valenciennes begeleid
door Chiėvres en andere leden van den bourgondischen Raad, terwijl Maximiliaan
te Mechelen bleef om de zaken waar te nemen gedurende de afwezigheid van zijn
dochter.
Ten opzichte van de afhankelijkheid van nederlandsche gewesten van Frankrijk,
waarbij de kardinaal zich beriep op de rechten van de fransche kroon, en Margaretha
geen van de prerogatieven wilde afstaan, door de laatste bourgondische hertogen
verworven, kwam het tusschen beiden tot heete tweegevechten.
Resultaat was, dat de moeilijkste, hierop betrekking hebbende kwesties werden
uitgesteld tot de meerderjarigheid van Karel. De hertog van Gelre zou voorloopig
zijn gebied behouden, maar enkele ponten, die hij in Holland bezet had, teruggeven,
anderzijds weer in het bezit gesteld worden van eenige kasteelen, hem ontnomen.
Later zou een vergadering van afgevaardigden van Maximiliaan en den koning van
Engeland eener-, van de koningen van Frankrijk en Schotland anderzijds de rechten
van beide partijen onderzoeken en een beslissing nemen. Dit tweede deel van het
verdrag, dat geen moeilijkheid had opgeleverd, zou tot de uitvoering geheim blijven.
Overeenkomsten tusschen Maximiliaan en Lodewijk betr. de Venetianen, van
eerstgenoemde met Ferdinand betreffende het regentschap van Castilië blijven hier
daargelaten. Feit is het, dat 10 Dec. 1508 het verdrag van Kamerijk door Margaretha
van Oostenrijk, en den kardinaal van Amboise geteekend werd.
Eerstgenoemde had alle redenen tot voldoening, waaraan zij ook uiting gaf in
brieven aan de gezanten van Arragon en Engeland. Totaal verrast, op minder
aangename wijze, waren de Venetianen, tegen wie weldra de vijandetijkheden van
fransche zijde begonnen. Maar de landvoogdes had haar tegenstanders hier in de
Nederlanden voorloopig schaakmat gezet.
Karel van Egmond, in twist met den bisschop van Utrecht en zich meester makend
van het huis te Kuinre, scheen er echter anders over te denken en gaf weldra alle
aanleiding tot klachten aan Maximiliaan en Margaretha, terwijl zelfs weer geruchten
liepen over geheime medewerking in geld van Lodewijk XII, door dezen intusschen
met verontwaardiging van de hand gewezen, terwijl hij weer veel werk maakte van
de landvoogdes. Deze had weer de handen vol aan den hertog van Gelre, al ging
zij niet in op een haar in 1511 gegeven raad hem te treffen door de geestelijke
wapens, waarover ze, bij de gunst waarin ze bij den Paus stond, al licht de
beschikking zou hebben gekregen, doch vergat bij dit alles de teedere zorgen niet
voor haar pupillen, eveninin als trouwens zijner-
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zijds de Keizer te midden van de beslommeringen van den Venetiaanschen oorlog,
nog verergerd door zijn eeuwige geldelijke moeilijkheden. Dit gold. voor dagen van
ziekte, toen twee of drie der Prinsessen aangetast waren door de kleine pokken en
het er op aankwam Karel daarvoor te beveiligen, als ook waar het betrof
huwelijksplannen voor Eleonora of Isabella voor Joan, den oudsten zoon van
Emanuel van Portugal, eveneens voor Maria voor een van diens jongere zoons of
iemand anders, terwijl ook Catharine, toevend bij haar ongelukkige moeder, niet
werd voorbijgezien; en zij was het, die later Joan zou huwen, koning van Portugal
geworden. Doch vooral was er gelegen aan Karel, den aartshertog, voor wie Maria
van Engeland, zuster van Hendrik VIII nog steeds bestemd was en tusschen wie in
dezen tijd (1509) een ringwisseling plaats had. Ja, zelfs de landvoogdes werd weer
genoemd in verband met een huwelijk en wel met den hertog van Suffolk, maar zij
was geenszins van standpunt te dezen veranderd. Verandering scheen wel op
handen in de plannen met Isabella; althans was er in 1510 kwestie, schoon van
meerdere zijden aangevochten, heftig vooral door Karel van Gelre's bloedverwanten,
maar bittere vijanden, Frederik van Egmond en zijn zoon Floris, generaals van
Margaretha, trouwens ook door haar niet ernstig begeerd, van een huwelijk met
dien hertog, om zoo tot een definitieve regeling te geraken van de geldersche
kwestie. Maar ook hiervan kwam niets, al is er nog over onderhandeld. En steeds
weer moest Margaretha er haar vader op wijzen, dat hij er voor waken moest, dat
de landen van zijn kleinzoon geen schade zouden lijden. Deze deed niet veel anders
dan gelden uit de Nederlanden te verlangen, welke de landvoogdes echter niet dorst
aan te vragen, waar men hier toch niets voelde voor de zaken in Italië, die daarbij
niet goed gingen voor Maximiliaan; en reeds begon de Ligue uiteen te rafelen,
schoon nauwelijks tegen Venetië ingezet. Tevergeefs nad zijn dochter hem voor
Lodewijk XII gewaarschuwd; veeleer wantrouwde hij Hendrik VIII, dien zij juist dacht
‘aan het lijntje te houden’ in het belang van Karels huwelijk en met het oog op de
broodnoodige hulp tegen Gelre. Want dit landschap, vriendelijke correspondentie
ten spijt, deed den eenen aanslag volgen op den anderen, op Harderwijk, later op
Bommel, ja zelfs vlaamsche kooplieden waren niet veilig, aanleiding tot het wisselen
van brieven tusschen de landvoogdes en den franschen koning, dien zij aanspoorde
den Egmonder tot rede te brengen. Bij de raadselachtige houding van Lodewijk XII
bleef positief resultaat uit, maar geldgebrek hinderde een Floris van Egmond zoo
erg, dat zijn huurlingen op het punt van muiterij stonden. Ook Hendrik van Nassau
als kapitein-generaal had ermee te kampen (dl. I, kol. 1073), tot groote schade
natuurlijk van het platteland. (Men zie hierover de brieven van de landvoogdes aan
den keizer). En deze zeive had zich te beklagen over schotschriften tegen haar
persoon. Daarbij waren de bondgenooten van Kleef en Gulik niet erg willig en lieten
hun liensten duur betalen.
Trouwens geen van beide zijden behaalde successen van eenige beteekenis;
wel zond Hendrik VIII Margaretha op haar herhaald verzoek Poyning met een handvol
Engelschen te hulp. Het verlies van Tiel was anders ernstig genoeg voor haar, maar
die Britten konden nu hun diensten bewijzen bij Venlo, waarom het beleg werd
geslagen, niet geheel naar den zin van Maximiliaan, die zelf echter in dien tijd zeer
in beslag was genomen door de merkwaardige gedachten den zwaarzieken Paus
als zoodanig op te volgen (hoe dan ook op te vatten).
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Erg was voor de landvoogdes, die ook maar niet vergeten kon, hoe het hertogdom
Bourgondië nog steeds in fransche handen was, de tegenwerking van Chièvres.
Toch wist zij met groote bekwaamheid bij den nieuwen Paus door te zetten, wat
gene had willen verhinderen, dat n.I. tegen de verdragen van Kamerijk in, haar vader
zich met de Koningen van Engeland en Arragon verbond tegen Lodewijk XII. En
handig was het, dat zij de erkenning kon verkrijgen van de onzijdigheid der
Nederlanden, ja zelfs de onderteekening van een 4-jarigen wapenstilstand met Karel
van Egmond. Zoo kregen de genoemde gewesten rust, konden zelfs profiteeren
van leverancies aan de legers, die buiten hun grenzen den strijd gingen voeren een strijd, die leidde tot de overwinning van Hendrik en Maximiliaan bij Guinegate
(16 Aug.) en kort daarop de verovering van Terouanne en Doornik, het laatste na
een bezoek van Hendrik VIII aan Margaretha te Rijsei. Een maand later
beantwoordde zij dat bezoek met aartshertog Karel, wiens huwelijk met prinses
Marie was vastgesteld voor het volgend jaar.
Maar reeds was het intriguespel weer begonnen, waarbij het voor Lodewijk gold
uit de knel te geraken. Zijn voorstel om zijn tweede dochter, Renee, te doen huwen,
met o.a. het hertogdom Milaan als bruidsschat, was geschikt om beiden aan het
wankelen te brengen hoewel Margaretha al haar ‘,staatsmanswijsheid’ ten toon
spreidde om het verbond met Hendrik tegen Frankrijk in stand te houden. Hierbuiten
stond een ander huwelijksplan, waarvan wij in dezen tijd voor het eerst hooren, n.l.
van Christiaan II van Denemarken met Isabella, tot stand gekomen 11 Juni 1514.
Een andere groote nuwelijksmaakster was in het begin van dat jaar gestorven,
Anna van Bretagne, echtgenoote van Lodewijk XII; steeds had zij een verbintenis
voorgestaan van haar oudste dochter Claude met aartshertog Karel, tot deze
vervangen werd door die van deze met de engelsche prinses. Voor Claude zorgde
nu de fransche koning door een huwelijk met Frans, zijn troonopvolger. Geruchten,
ten deele uit spaanschen koker, liepen zelfs over een echtverbinding van Lodewijk
met Margaretha, maar wat werkelijk plaats greep (9 Oct. 1514) was het huwelijk
van de herhaaldelijk aan aartshertog Karel toegezegde Maria van Engeland met....
Lodewijk XII! Een slag voor Margaretha! Triomph van Chiėvres, toen Maximiliaan
zijn kleinzoon machtigde met beide Koningen in verbond te treden!
Dat zette zich voort, niet zonder wrijving tusschen vader en dochter, wier
dynastieke politiek, overigens in zijn belang gevoerd, de Staten Gen. aan de zijde
van Chièvres dreef tegen de landvoogdes van wier regentschap dus prins Karel,
welhaast, 15 jaar, moest ontslagen worden. Door geldbeloften werd Maximiliaan
gewonnen voor den wensch der Staten, ontevreden over den economischen
achteruitgang als gevolg van de oorlogen met Frankrijk en Gelre, waarbij (1510-12)
nog een tegen de Hanzesteden gekomen was. 5 Jan. 1515 werd Karel als heer der
nederlandsche gewesten gehuldigd. Margaretha werd achteruitgezet. Want, al werd
zij gelaten in het bezit der landvoogdij, de werkelijke macht, het bestuur kwam aan
Chièvres, waarmee een heel andere buitenlandsche politiek werd ingezet, zooals
reeds in 1515 het of- en defensief verbond met Frans, den nieuwen Koning van
Frankrijk deed zien. En een jaar later werd het handelstractaat met Engeland van
1506 hernieuwd.
Vrede en betere zorg voor de financiën brachten weldra belangrijke verlichting
ten bate van den handel. Aan de huwelijkenpolitiek kwam intusschen
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nog geen einde (1515 huwen Ferdinand en Maria met de dochter en zoon van
Ladislas, koning van Boheme en Hongarije). In Maximiliaan's lijn lag ook de opvolging
van Karel in Spanje na den dood van Ferdinand van Arragon (1516). Margaretha
trad weinig op den voorgrond. Uitgesloten uit den Raad van State, zelfs beschuldigd
van hebzucht, gaf zij ten volle rekenschap van haar bestuur, waarvan de uitwerking
was.... dat Maximiliaan zijn kleinzoon dringend aanbeval haar in alle belangrijke
zaken te raadplegen. Zij vergezelde dan ook haar neef bij diens huldigingsreis door
de Nederlanden. En ook hem bood zij een (in de rijselsche archieven bewaard)
memorandum aan van haar giften, schenkingen en offers, gedurende naar
regentschap gedaan. En ook hem, haar neef, schonk zij al haar belangstelling om
hem tot succes te brengen. Haar wenschen begeleidden hem op zijn reis naar
Spanje in 1517, waarheen o.a. Chièvres den jongen vorst vergezelde. Nog was
echter, haar welsprekende apologie ten spijt, de achteruitzetting van Margaretha
niet opgeheven. Doch wel werd zij het voornaamste lid van den regentschapsraad,
waarvan Maximiliaan als ‘superintendent’ optrad. Deze tijd, waarin Chièvres haar
trachtte te winnen, was voor haar als een proeftijd. Doch zij zelf moest voor den dag
komen met het verzoek om uitbreiding van haar gezag bij haar neef. En tot het uit
de onderhandelingen hierover ontstane verdrag van Barcelona (1518) heeft Chièvres
met alle macht meegewerkt. Zij kreeg nu het recht om alle brieven te teekenen (par
le roi Marguerite) om het zegel voor de financiën te bewaren en om de meeste
ambtenaren te benoemen. En de uitvoerige oorkonde van 1 Juli 1519 maakte haar
weder tot regentes, terwijl 15 dagen later een nieuwe instructie den bovengenoemden
regentschapsraad weer tot een Hofraad maakte. Haar volmacht als regentes werd
vóór Karels reis naar Duitschland vernieuwd (Maastricht 9 Oct. 1520) tegelijk met
de instelling van den ‘Conseil prive’, dien Margaretha kon bijeenroepen, wanneer
zij wilde, terwijl sinds 1517 ook een afzonderlijke Raad haar ter zijde stond.
In genoemd land n.l. was (28 Juni 1519) Karel (V) gekozen tot opvolger van den
12 Jan. 1519 overleden Maximiliaan, niet het minst door de ingespannen en
opofferende bemoeiingen van zijn tante (bijgestaan door Hendrik van Nassau, aan
het hoofd van haar naar Duitschland gezonden missie, vgl. dl. I, kol. 1074), die er
dankgebeden voor deed uitschrijven in de Nederlanden. Karel betoonde zich hier
voorzeer dankbaar, schonk haar een 200000 g. phil. gulden tervergoeding voor al
datgene, wat haar vader haar had nagelaten met verdeeling onder de kinderen van
haar broeder Philips, maar waarvan zij ten behoeve van deze had afstand gedaan;
bovendien stond hij haar stad en gebied van Mechelen af met wat daarbij behoorde,
voor haar leven.
Wie teleurgesteld was door de benoeming van Karel, was Frans I, die reeds in
1515 strijd met hen had gevoerd. Doch dit was slechts voorspel geweest van de
oorlogen, die nu, in 1521, begonnen. Margaretha, reeds in 1519 weer bedreigd door
Karel van Gelre - die ondanks den toen afloopenden wapenstilstand ook dien tijd
niet had stilgezeten, maar o.a. in Friesland in troebel water zocht te visschen, in
1515 door Karel V van George van Saksen weer ingepand - Margaretha kreeg nu
de handen weer vol. Ook met den bondgenoot van den Egmonder, Robert van der
Marck, kreeg zij te doen, in het zuiden, eveneens door den franschen Koning
aangemoedigd.
Karel V, met Frans dingend in wedijver naar de vriendschap van Hendrik VIII, kon
Spanje ten-
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gevolge van den opstand aldaar eerst in Mei 1520 verlaten: op of kort na zijn
terugkeer hadden twee ontmoetingen met Hendrik plaats, waarbij Margaretha zich
niet onbetuigd liet, die met Ferdinand diens broeder Karel na zijn landing te Vlissingen
(6 Juni), te Brugge verwelkomde.
Op 13 Oct. van genoemd jaar had de plechtige kroning te Aken plaats, 28 Jan.
d.a.v. de rijksdag van Worms, waar de zaak van Luther behandeld werd. Maar dan
traden op den voorgrond de kwestie van de positie der bourgondische erflanden,
waarbij dus tusschen Karel en Frans beslist moest worden, verder die over de
keizerskroon, in Italië, waardoor de aandacht ook van Margaretha, zoo goed als die
van haar neef in beslag genomen werd, terwijl bij het groote conflict Hendrik VIII
meer de rol van belangstellend toeschouwer speelde, soms echter ook van
deelnemer, nu aan deze, dan aan gene zijde.
In denzelfden tijd had de splitsing plaats van het habsburgsche huis in een
oostenrijkschen en een spaanschen tak, door de verdeeling van 7 Febr., getroffen
tusschen Ferdinand en Karel.
De groote strijd, die intusschen was uitgebroken (zie dl. V kol. 286-287) had in
de Nederlanden een noodlottigen terugslag, waar haringvisscherij en handel op de
Oostzeehavens stilstonden en de welvaart deerlijk ging kwijnen, ook doordat de
oorlog tegen de Gelderschen aanvankelijk weinig voorspoedig verliep. Daarom ook
deed de landvoogdes alle mogelijke moeite om Hendrik VIII vast te houden. Zij
spoorde tevens de te Gent vergaderde Staten krachtig aan en met goed gevolg. En
binnenkort was Hendrik van Nassau in staat het ‘wilde everzwijn van de Ardennen’
te bedwingen (dl. I, kol. 1074). Van meer belang was het, dat Margaretha, na een
persoonlijke ontmoeting met den machtigen engelschen kanselier Wolsey te Brugge
het zoover wist te brengen, dat zij mede het verdrag aldaar 25 Aug. 1521 kon
onderteekenen, in het geheim gesloten tegen Frankrijk.
Te midden van al die beslommeringen vergat Margaretha haar Savoye niet,
waarheen zij Marnix en leden van haar Raad zond om haar te rapporteeren over
den stand van den bouw te Brou. Kort daarop stierf geheel onverwachts paus Leo
X. Zijn opvolger, Adriaan VI, schreef zijn verheffing toe aan den invloed van
Margaretha, maar Wolsey was teleurgesteld in zijn hoop. Dat was in 1521. In 1522
(15 Maart) riep Margaretha de St. Gen. te Brussel bijeen, aan wie Karel zijn
aanstaand vertrek naar Spanje deed mededeelen met de aankondiging van de
maatregelen, die hij met het oog daarop in de Nederlanden had getroffen, waar
gedurende zijn afwezigheid het bestuur aan Margaretha zon worden toevertrouwd.
Zij verpandde zelfs haar juweelen om Karel in zijn geldgebrek te helpen, die op weg
naar Spanje Engeland zou bezoeken. Dit bezoek droeg goede vruchten en een
engelsch-nederlandsch leger onder den graaf van Buren viel Picardië binnen.
Margaretha wendde zich nu met meer kracht tegen Karel van Gelre. Van betcekenis
was, dat Friesland zich nu geheel van de Gelderschen afwendde en ten slotte,
afgestreden, heil zocht bij het huis Oostenrijk (1524). Maar op Hendrik VIII, onder
den invloed van Wolsey, teleurgesteld dat na den dood van Adriaan VI een Italiaan
tot Paus gekozen was, viel niet vast te rekenen, ondanks alle moeite van Margaretha,
die steeds haar zorgen vermeerderd zag in het land, geteisterd door de gevolgen
van zijn inspanning en offers zoowel als in de familie, waar prinses Eleonora haar
echtgenoot Emanuel van Portugal en haar eenigen zoon don Carlos verloor en haar
zuster Isabella met haar man Chris-
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tiaan II (en 3 kinderen), als ballingen hier toevende, hulp kwamen inroepen om het
verloren Denemarken te herwinnen. En nadat ‘hartzeer’ een einde aan haar jonge
leven had gemaakt te Gent (Jan. 1526), kwamen die kinderen onder de hoede van
Margaretha, die zij haar moeder noemden.
De groote strijd was intusschen, ook zonder medewerking van Hendrik VIII, den
Paus en Venetië geleverd en gewonnen door de beslissende zege bij Pavia, waar
Frans I gevangen raakte. Vóór het bericht daarvan in de Nederlanden kwam, was
de Gouvernante nog in correspondentie met den engelschen Koning (echter reeds
op het punt om af te vallen) over een gezamenlijken inval in N. Frankrijk en de
overzending van prinses Maria (met de huwelijksgift).
Nu echter was de staat van zaken ineens veranderd! Margaretha drong aan op
vrede met Frans I en diens vrijlating. De gewesten verademden dan ook, toen die
vrede (14 Jan. 1526) te Madrid gesloten werd, maar, na zijn terugkeer, verbrak
Frans dezen trouweloos, bondgenooten zoekend en vindend (Heilige Liga van
Cognac 22 Mei 1526). En Karel V kreeg zich te verweren tegen een wolk van
vijanden, en dat in een tijd, dat de Turken reeds Oostenrijk begonnen te bedreigen,
nadat zij bij Mohacs Lod. II v. Hongarije hadden verslagen en gedood, wiens
erfgename was zijn zuster Anna, gehuwd niet aartshertog Ferdinand, en als jonge
weduwe Maria achterlatend tot groote deernis ook van haar tante Margaretha.
En weer zouden de Nederlanden tot financieele offers moeten worden geprest,
en nog steeds niet genoeg naar den zin (en behoefte) van den toch ook op de
Fuggers bouwenden Karel, maar tot groote bezorgdheid opnieuw van Margaretha.
En niet lichter maakte haar dit de omstandigheid, dat zij meer en meer ook het hoofd
te bieden had aan de vorderingen, die het Lutheranisme ook in de nederlandsche
gewesten was beginnen te maken. Zij deed zulks met wijze gematigdheid, maar
ten slotte voelde zij zich, zeer haars ondanks, tot strengere maatregelen gedrongen,
aI sprak vóór 1529 nog geen harer edicten van doodstraf, zoodat de woerdensche
pastoor Jan de Bakker niet als slachtoffer van haar optreden te beschouwen is.
Karel V, wien 22 Mei 1527 een zoon (Philips) geboren was bij Isabella (dr. van den
koning van Portugal), die hij in 1526 gehuwd had, kon er zich in dien tijd evenmin
mee inlaten als in Duitschland, in beslag genomen door den nieuwen strijd op het
italiaanschen front. De ‘sacco di Roma’ (Mei 1527) door de plunderzieke troepen
van zijn maarschalk Karel van Bourbon bracht 26 Nov. d.a.v. paus Clemens tot
vrede. Overigens verliep de strijd daar onder tal van wisselingen. Ook aan het
noordelijke front had men zich te weren, hier opnieuw tegen de Gelderschen. Dezen
en hun aanhang roerden zich het eerst in het Oversticht, waardoor de bisschop van
Utrecht vervreemdde van hen en zijn met hen sympathiseerende onderdanen. Op
hun weg naar het noorden hadden de Gelderschen reeds Hasselt en Genemuiden
genomen; de IJselsteden schenen bedreigd.
Maar eerst na van Rossem's befaamden plundertocht naar den Haag (zie art. in
deel IX) kwam Holland opentijk in het geweer. Van verschillende kanten vielen de
troepen der landvoogdes Utrecht binnen, waar de hoofdstad in hun handen viel.
Kort daarop vermeesterden zij ook Elburg en Harderwijk. Bisschop Hendrik van
Beieren was nu weer meester in het Sticht. Intusschen was het, 15 Juni 1528, te
Hamptoncourt gekomen tot een wapen-
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stilstand tusschen den Keizer, Engeland en Frankrijk. Toen reeds (26 Maart) had
Overijsel Karel V als erfheer erkend. En 3 Oct. moest Karel van Egmond berusten
in den afstand van Over- en Neder-Sticht bij het verdrag van Gorinchem. Een paar
weken later (21 Oct.) hebben ook de Staten van het laatste gewest Karel V erkend.
De bisschop had van zijn wereldlijke macht afstand gedaan. En wat de Egmonder
nog had mogen behouden (Gelre, Drente en Groningen) beloofde hij Karel V na te
laten in geval van kinderloos overlijden. Het was niet het minst het stilliggen van
den handel, dat den strijd in de Nederlanden en Engeland nog meer impopulair had
gemaakt dan hij er al was. Ook in Frankrijk had men behoefte aan rust. De gedachte
aan vrede viel ook daar in goede aarde, gedachte gesuggereerd in een brief van
Margaretha (van 3 Jan. 1529) aan Karel V, die, ondanks plannen over een groote
expeditie naar Italië, tot onderhandelingen bereid was. Zijn tante achtte de neutrate
stad Kamerijk daartoe weer het meest geschikt en half Juni vertrok de landvoogdes
uit Brussel daarheen. Begeleid door den kardinaal van Luik en tal van edelen bereikte
zij 23 Juni Valenciennes, waar onbestemde geruchten betr. den koning van Frankrijk
haar ophielden. 4 Juli de reis voortzettende ontmoette zij weldra den bisschop van
Kamerijk met zijn gevolg. In die stad spoedig daarop aangekomen, kort vóór Frans'
moeder, Louise van Savoye, bracht deze, begeleid door haar dochter Margaretha
van Frankrijk, koningin van Navarre en Maria van Luxemburg, gravin van Vendome,
terstond haar een bezoek. Ons bestek gedoogt geenszins de gebeurtenissen in
bijzonderheden na te gaan vóór en tijdens de onderhandelingen, die opnieuw
toonden, welken aanleg voor dergelijke diplomatieke zaken Margaretha bezat, hoe
geschikt zij was als bemiddelaarster, gelijk steeds ook tusschen de habsburgsche
en nederlandsche belangen ten einde die met elkaar te verzoenen. De ‘Damesvrede’
(D u m o n t , IV, II 7), waartoe ze ten slotte hebben geleid, plechtig gepubliceerd
vóór het altaar in de Kathedraal, bezworen door de beide vorstinnen en gevierd
door tal van dichters, is Margaretha's laatste, groote politieke succes geweest, uit
nederlandsch oogpunt vooral van belang om de verkregen losmaking van Vlaanderen
en Artois van het fransche leenverband.
Nog mocht zij getuige zijn van het succes van haar neef Ferdinand, koning van
Boheme en Hongarije, tegenover de Turken, afgeslagen vóór Weenen, wel zag zij
door ‘haar’ vrede haar nicht Eleonora, weduwe van Portugal, als vrouw van Frans
I, koningin van Frankrijk. Maar ook, tot haar smart, de vervreemding van den
engelschen koning van Katharina van Arragon, echter weer haar neef Karel op diens
geboortedag 24 Febr. 1530 door den Paus te Bologna gekroond als laatste Keizer,
op deze plechtige wijze, met de keizerskroon van Karel den Groote en de IJzeren
kroon van Lombardije, als een dag van glorie ook door zijn tante met trots
aangevoeld. Maar haar dagen waren geteld en op zijn terugkeer bereikte den Keizer
te Keulen het treurige bericht.
Snel en onverwacht was dat einde over Margaretha gekomen, nauwelijks 50 jaar
oud.
Zij scheen, de wereldsche zaken van haar en haar neef verzekerd achtende, er
over gedacht te hebben haar overige dagen te gaan doorbrengen in het door haar
gestichte klooster der Zeven smarten of der Boodschappen te Brugge, na
verantwoording en verslag te hebben gebracht aan den Keizer, die haar volkomen
opoffering aan de belangen van hem en zijn huis ten volle recht heeft doen weder-
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varen en haar besluit mogelijk ook zeer geëerbiedigd zou hebben om te gaan leven
van de vruchten van haar arbeid, wars van het leven, dat haar, naast zooveel
schoons, toch ook zooveel droefs geschonken had. Van de uitvoering is evenwel
niets gekomen. Ook niet van een reis, die zij, na hier op de zaken der Nederlanden
orde gesteld te hebben, had willen ondernemen naar Brou om de (naderende)
voltooiing van haar machtigen bouw, haar onvergeten Philibert ter eere, te
bespoedigen. En juist als zij zich daartoe op weg zal begeven naar Antwerpen,
opgehouden in haar hotel te Mechelen, treft haar daar, in den ochtend van den
15den Nov., door een onnoozele glasscherf in haar muil gedrongen, het ongeval
aan den voet, eerste oorzaak, voor zoover wij weten, van haar heengaan, zonder
dat het nog, ten gevolge van de te groote dosis opium, haar toegediend, tot de
operatie is gekomen, die overeenkomstig den stand der toenmalige wetenschap,
afschuwelijk kon geweest zijn.
Zij had tijd gehad haar uitersten wil per reeds bovengenoemde codicil, waarin zij
nieuwe executeurs test. aanwijst, kenbaar te maken, waarbij zij haar neef Karel tot
universeel erfgenaam maakte. Beroemd is haar laatste brief aan deze, waarin zij
er aan herinnerde, hoe zijn ‘pays de par deça’ gedurende haar bestuur niet alleen
behouden, maar grootelijks vermeerderd waren, hem ten slotte den vrede
aanbevelend, in het bijzonder met de koningen van Frankrijk en Engeland.
Merkwaardig is ook haar bede aan den Keizer om zijn leven lang vast te houden
aan het graafschap en den naam van Bourgondië, na te laten aan dien zijner
ergenamen, aan wien deze landen zullen komen. In genoemd klooster te Brugge
werd haar overschot ter aarde besteld in afwachting van de overbrenging naar Brou.
Daar, in Mechelen en in de kathedraal van Keulen in tegenwoordigheid van den
Keizer werden lijkredenen gehouden, waaruit oprechte bewondering sprak voor
haar karakter, deugden en bekwaamheden, lof, naar reeds werd opgemerkt,
waarmede zeer velen ook in latere eeuwen hebben ingestemd.
Voor prenten en portretten e.d. zie, behalve het bovengenoemde, P.D.D. v. D y k e ,
Renaissance Portraits 1906. Bronnen en lit.: Brieven etc. in groote hoeveelheden
nog onuitg. te Rijsel, Brussel (vele copieën), Brou e.e., waarvoor ook: J. F i n o t ,
Inv. sommaire des Arch. dép. (Lille 1895) en E. d e M a r n e f f e , Inv. sommaire
des Papiers d'État de l' Audience (Brux. 1906) en uitg. in de bekende publicaties,
vermeld boven als ook in de daar aangehaalde art. van de bourg. vorsten van Karel
de Stoute tot en met Karel V, waar, afgezien van de bekende kronieken en mémoires,
behalve de algemeene werken van Blok en Pirenne, Henne en Nijhoff, Gosses en
Japikse en de letterk., met verwijzing van de buitenlandsche lit. naar verzamelwerken
als de eng. Calendars, Dahlman- Waitz, Monod en Pirenne verwezen is naar de
literatuuroverzichten van werken in verband tot de vorsten van dien tijd, niet in de
laatste plaats tot de periode, reeds voor Philips den Schoone van belang van af de
dagen van hem en Margaretha (tot onzen tijd) voor welke laatste vooral de
meermalen aangehaalde studies van Walther, Kooperberg en Theissen (zie boven
herhaaldelijk). Daarbij komen nog:
C h r i s t o p h e r H a r e , The High and Puissant Princesse Marguerite of Austria
(Londen en New York 1907 (ook met bibl.); E l e a n o r E. T r e m a y n e , The first
Governess of the Netherlands Marg. of Austria ((London z.j.) (ook met inventarissen,
catalogi, abrieven); M a x ,

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 8

1125
B r u c h e t , Marguerite d' Autriche, Duchesse de Savoie (Lille 1927) (eveneens met
veel photographieën en bibliographie). Ook nog: G h . d e B o o m , La librairie de
Marg. d' Aulriche (Brux. 1926).
Kooperberg

[Marinus, Jacques]
MARINUS (Jacques) of M a r i n , was geboortig uit Weert (L.). Hij werd rector van
het college te 's Hertogenbosch en bestuurde het tot aan zijn dood, ongeveer 1550.
Van hem kennen wij een latijnsche Syntaxis, met verzen en proza, die voor de eerste
o

maal verscheen in 1526 bij Mich. Hillenius te Antwerpen in 4 .
Dit boek, dat algemeen gebruikt werd, is later herzien door zijn opvolger
H i e r o n y m u s v a n V e r l e , in 1555 gedrukt bij Joan Scheffer te 's Hertogenbosch
o

in 4 .
van Beurden

[Maritz, David]
MARITZ (David), geb. te Genève 19 Apr. 1746, gest. te Leiden 22 Jan. 1827, zoon
van S a m u e l M a r i t z , beroemd zwitsersch geschutgieter, en van A n n a
M u s s a r t , uit welk huwelijk ook sproot Johannes Maritz, die volgt. Hij was directeur
der geweerfabriek te Culemborg. Hij huwde te 's Gravenhage 16 Mei 1773
T h e o d o r a E r n s t , ged. te Delft 1 Jan. 1747, dochter van T h e o d o s i u s E r n s t
en P e t r o n e l l a H o o g e r s . Uit dit huwelijk sproten 4 kinderen, o.w. J e a n n e
M a r i t z , geb. te 's Gravenhage 21 Aug. 1772, die de moeder werd van J.F.T. Mayor
(dl. I, kol. 1318, 1319).
Van bijna alle leden van het geslacht Maritz bevinden zich geschilderde olieverfof miniatuurportretten in het bezit der familie Maritz te 's Gravenhage, alsmede in
het Sted. Museum aldaar twee olieverfportretten van Johannes, den grootvader en
Samuel (niet van Louis Ernest, zooals abusievelijk er onder staat.)
Zie over het geslacht Maritz: L. H a n a u , De Rijksgieterij van bronzen geschut te
's Gravenhage en de familie Maritz in het Haagsch Jaarboekje voor 1895, 103-150.
von Römer

[Maritz, Johannes]
MARITZ (Johannes), geb. te Genève 7 Sept. 1738, gest. te 's Gravenhage 28 Jan.
1807, broeder van David (die voorgaat). Zijn grootvader J o h a n n e s M a r i t z ,
ged. te Burgdorf (kant. Bern) 11 Apr. 1680, gest. te Genève 18 Dec. 1743, was
reeds geschutgieter en uitvinder van de horizontale boorbank en van het vol en niet
over den kern gieten van het kanon. Hij werd opgeleid in het geschutgieten, door
zijn oom J o h a n n e s M a r i t z , baron d e l a B a r o l l i è r e , ged. 16 Juli 1711,
gest. 12 Mei 1790, directeur der gieterijen te Straatsburg en reorganisator, volgens
het systeem van zijn vader, van die te Douai, Rochefort, enz. en later van die te
Barcelona. In zulk een uitstekende leerschool bekwaamd, kwam hij, op uitnoodiging
der Staten van Holland, 5 Mrt. 1770 te Delft en nam het beheer der geschutgieterij
te 's Gravenhage in Juni van dat jaar over. Wegens de vele ingrijpende
veranderingen, die het gevolg waren van de uitvinding zijns grootvaders, werd 26
Febr. 1773 pas de eerste goot gedaan, terwijl tot aan zijn dood meer dan 3000
stukken voor 's lands dienst werden gegoten, die aan de hoogste eischen van dien
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tijd beantwoordden. Hij huwde 13 Juni 1773 J a c o b a G o s s e , uit welk huwelijk
9 kinderen geboren werden, o.w. L o u i s E r n e s t M a r i t z , geb. 's Gravenhage
1774, die eerst met zijn broeder J e a n G e o r g e A m é d é e , geb. 1783, doch na
diens vertrek naar Straatsburg, waar hij directeur werd, alleen, tot 1825, daarna met
medewerking van zijn zoon J e a n J a c q u e s , geb. 14 Febr. 1797, de geschutgieterij
tot voor dien tijd groote volmaking bracht. Deze laatste zette het bedrijf, met
medewerking van zijn neef en schoonzoon G.M.
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Maritz nog door tot 1871, toen door de Ministeries van Oorlog en Marine de
contracten werden opgezegd.
Bronnen en portretten zie vorig art.
von Römer

[Marle, Mr. Gerhard Willem van]
MARLE (Mr. Gerhard Willem v a n ), geb. te Zwolle 29 Dec. 1752, overl. aldaar 29
Dec. 1799, was de zoon van B e r e n t v a n M a r l e , ontvanger-generaal van
Salland, en H e l e n a E v a G o l t s . Hij werd 12 Sept. 1768 te Groningen als student
ingeschreven en promoveerde aldaar in de rechten 9 Dec. 1772 op een dissertatie
De eo quod justum est circa hereditates peregrinorum eorumque successiones. Hij
vestigde zich toen als advocaat in zijn geboortestad, werd in 1778 burgemeester
dier stad en kort daarna haar afgevaardigde in de Staten van Overijsel. Bij het geschil
tusschen de drie groote steden en de ridderschap over de overstemming was hij
een der leden van de commissie van onderzoek. Hij stelde in 1784 voor een der
leden van de Staten, A.W. van Pallandt van Zuthem, een verklaring in deze questie
op.
Daar hij tot de Patriotten behoorde, werd hij, nadat de Pruisen het land
binnengedrongen waren, als burgemeester en lid der Staten afgezet. Hij had van
de pruisische soldaten, die bij hem ingekwartierd werden en die zeer baldadig
optraden, veel overlast, waarvoor hij schadevergoeding aan de Staten verzocht. Dit
verzoek werd 13 Mrt. 1789 afgewezen.
Na den omkeer van 1795 werd hij in beide betrekkingen hersteld. Op 27 Jan.
1796 werd hij in het kiesdistrict Kampen tot lid der Nationale vergadering gekozen.
Op 1 Mrt. d.a.v. werd hij een van haar 4 secretarissen; hij bleef dit totdat 31 Mrt. 2
secretarissen buiten de vergadering gekozen werden.
Op 15 Mrt. werd hij gekozen tot lid der commissie van 21 leden, belast met het
ontwerpen cener constitutie. Hij was hier het hoofd van de 11 federalisten, terwijl in
die commissie tevens 2 zeer hevige, 2 vrij hevige en 6 gematigde unitarissen waren.
De samenstelling der vergadering was geheel anders, de unitarissen hadden een
vrij groote meerderheid, al waren er vele gematigden onder als Schimmelpenninck
(dl. IV, kol. 1225). De federalisten hielden bij de samenstelling wel eenige rekening
met dit feit, maar hierdoor werd het 10 Nov. 1796 ingeleverde ontwerp een
tweeslachtig ‘wangedrocht’, zooals Vreede het noemde.
Op 20 Jan. 1797 verlangde hij, dat men bij de discussie over de amalgameering
der schulden er voor zou uitkomen, of dit alleen gold voor de oude schulden of ook
voor de sedert het begin van 1795 gemaakte. Hahn (dit dl., kol. 666) noemde deze
vraag insidieus (arglistig).
Na lange discussie werd het ontwerp, nog eenigszins in unitarischen geest
gewijzigd, op 30 Mei 1797 aangenomen of eigenlijk bij verrassing zonder stemming
als aangenomen beschouwd. Nu reisde van Marle de geheele provincie Overijsel
rond om de kiezers over te halen, het aan te nemen. Het werd echter, niet alleen in
die provincle maar in alle provinciën verworpen, vooral ook door de hulp der
oranjegezinden, die toen reeds een grooten aanhang hadden, daar de republiek
zonder stadhouder geenszins had gegeven hetgeen men daarvan gehoopt had.
Natuurlijk was van Marle een der slachtoffers van den staatsgreep van 22 Jan.
1798. Hij werd met 21 zijner medeleden eerst op de Voorpoort, 3 Febr. op het Huis
ten Bosch gevangen gezet. Toen de meesten zijner medegevangenen op 14 Juli
geslaakt werden, werd hij nog tot 12 Aug.
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onder toezicht gehouden. Door zijn gevangenschap en de vele emoties in de laatste
jaren was zijn gezondheid geschokt en hij oveleed nog tamelijk jong plotseling.
Hij huwde 29 Mrt. 1779 C a t h a r i n a W i c h e r l i n k , gedoopt 17 Sept. 1753,
overl. 20 Juni 1813, bij wie hij 3 zonen en 3 dochters had.
Zijn oudste, zoon, oud 17 jaren, stierf terwijl hij op het Huis ten Bosch was; het
werd hem niet vergund, het ziekbed van zijn kind te bezoeken.
Ramaer

[Martens, Feyk]
MARTENS (Feyke), geb. te Leeuwarden, berechtgesteld waarschijnlijk te Groningen
in Juli 1571.
Hij wordt ook wel genoemd F e y k e n J a n s z . en komt het eerst voor op de vloot
der Watergeuzen in voorjaar 1571, toen hij als luitenant op het schip van kapitein
Roobol diende. Hij neemt deel aan een kruistocht langs de kusten van Frankrijk en
Noorwegen. Daar nemen de Watergeuzen een schip uit Schotland; hij gaat dan met
Cattendyek en eenige anderen zelfstandig ter kaapvaart uit. Men zeilt naar de Eems
en 23 Juni 1571 wordt de geuzenvloot voor Emden door de Spanjaarden verslagen,
waarbij hij o.a. wordt gevangen genomen. Op 6 Juli 1571 wordt hij naar Robles in
Groningen opgezonden om verhoord te worden en hij is waarschijnlijk kort daarna
gevonnist.
Zie over hem: v a n V l o t e n , Nederlands Volksopstand (1858) I, 322; F r a n z ,
Ostfriesland und die Niederlande, 199, 203; A n d r e a e , De Friesche Watergeuzen
in Vrije Fries, 3e reeks, V, 82; S m i t , Den Haag in den Geuzentijd, 152; Algemeen
Rijksarchief, Holl. Div. Rekg. 2723, fol. 96 vlg. en Archief Hof van Holland, 5654,
fol. 484.
Vogels

[Martens, Martinus]
MARTENS (Martinus), geb. te Maastricht 8 Dec. 1797, overleed te Leuven na
langdurige ziekte 8 Febr. 1863. Hij studeerde aan de latijnsche school zijner
geboortestad, welke 1817 veranderd werd it een ‘Athénée royal’. Met voorliefde
bestudeerde hij wis-, schei- en natuurkunde. 1818 deed hij zich inschrijven als
student der universiteit te Luik. 1820 werden twee zijner verhandelingen, op een
uitgeschreven prijsvraag, bekroond. 1821 behaalde hij het doctoraat in de medicijnen
en filosofie. Daarna volgde hij te Parijs de lessen in verschillende klinieken en tevens
aan de polytechnische school een cursus in natuur-, dier- en plantkunde. Hij vestigde
zich 1823 als geneesheer te Maastricht. 1825 werd hij aldaar benoemd tot professor
aan de school voor geneeskunde. 1835 werd hij aangesteld tot professor aan de
katholieke hoogeschool te Leuven voor de lessen van schei- en plantkunde. 28 jaar
lang gaf hij met voorbeeldigen ijver zijn lessen. Zijn gedrukte werken, 132 nummers,
worden opgesomd door Mgr. d e R a m . Het zijn verhandelingen, rapporten en
aanteekeningen, zijn studievakken betreffende. Hij was lid der belgische Koninklijke
academie van wetenschappen en van geneeskunde.
Zie: d e R a m , Discours après les obsèques de M.M. Jean Moeller et Martin
Martens, professeurs à l'université de Louvain (Louv. 1863) in Annuaire der univ.
Leuven; K e r s t e n s , Journal hist. XXIX (1863), 597-598.
Fruytier
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[Martini, Mr. Antoni]
MARTINI (Mr. Antoni) was in het laatst der achttiende eeuw pensionaris van den
Bosch. In 1796 werd hij tot lid der nationale vergadering gekozen, waar hij tot de
gematigde federalisten behoorde; in 1797 werd hij dan ook niet in de tweede
nationale vergadering herkozen: hij stierf in 1800. Hij was zeer bevriend met
W a g e n a a r , op wiens Vaderlandsche Historie
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hij Bijvoegsels en aanmerklingen schreef met vele anderen (Amsterdam 1790-1796,
o

o

20 dln. 8 : aldaar, 1797-1801, 2 dln. m. reg. 8 ). Hij gaf bovendien uit: Brabantsche
o

Landwetten (den Bosch 1787, 8 ).
Een portret van hem, geschilderd door P.F. de la Croix, is in het bezit van jhr.
P.H.A. Martini Buys te 's Gravenhage; R, Vinkeles graveerde zijn portret.
Zie: H e r m a n s , Conspectus onom. lit. 26.
Brugmans

[Masen, Philippus van der]
MASEN (Philippus v a n d e r ), M a s u i s , norbertijn, geb. te Maastricht, overleden
21 Nov. 1641 in zijn abdij te Grimbergen bij Brussel, waar hij 1605 de kloostergeloften
had afgelegd. In handschrift bewaart men nog van hem: Trhenalia Norbertinorum
Grimbergensium (1641) en verschillende muziekstukken, door hem gecomponeerd.
P i r o n , Levensbeschrijvingen, Bijvoegsel 123, meent ten onrechte, dat v.d. Masen
geboren is te St. Truiden.
Zie: L. G o o v a e r t s , Ecrivains de l'ordre de Prémontré II, 284; S a n d e r u s ,
Chorographia sacra Brabantiae, Abbatiae Grimbergensis (1659) 15.
Fruytier

[Massa, Isaac]
MASSA (Isaac), geb. te Haarlem 1587, overl. aldaar of te Lisse na Mei 1635, zoon
van A b r a h a m M. In de geschiedenis van zijn tijd komt hij ook voor als I s a a c
A b r a h a m s s e n M.; bij dien naam wordt hij aangeduid in de eerste briefwisseling
tusschen de St.-Generaal en den Czaar van Rusland. Vermoedelijk stamde hij uit
een adellijk italiaansch geslacht, dat al vele geleerde mannen had opgeleverd en
in de eerste tijden der reformatie om zijn geloof naar de Nederlanden uitgeweken
was. Reeds op zeer jeugdigen leeftijd zond zijn vader hem naar Moskou on daar
‘koopmanschap te leeren’, speciaal de zijde-negotie, waardoor zijn latere
belangstelling in den perzischen handel verklaard wordt. Daar bracht hij acht jaar
van zijn leven door. Wat hij hoorde van de russische geschiedenis en zag van de
toestanden in Moscovië stelde hij daar te boek, tot de toenemende onveiligheid
onder de regeering van den laatsten heerscher uit het huis van Rurik een langer
verblijf onraadzaam maakte. Met ongekunstelde eenvoud schilderde M. wat hij
aanschouwd had: de verschrikkingen van den hongersnood (1602); den blijden
intocht en de begrafenis van den deenschen hertog Johan, de komst van het
gezantschap der Hansa (1603), den terugkeer der troepen van een expeditie naar
Georgië, de komst van den oostenrijkschen gezant (1604), en die van de als
krijgsgevangenen behandelde aanhangers van den pseudo-Demetrius (1605), den
prachtigen intocht van Marina, bruid van Dmitri en de kort daarna gevolgde
bloedbruiloft (1606). Deze contemporaire geschiedenis beschreef hij in Een cort
verhael van begin en oorspronek deser tegenwoordighe, oorloogen en troublen in
Moscovia totten jare 1610 onder 'l gouvernement van diverse vorslen aldaer. In
1610 of 11 keerde hij naar Nederland terug, waar hij zijn werk opdroeg aan prins
Maurits, wien hij zijn manuscript ten geschenke gaf. De in de opdracht te kennen
gegeven hoop in een landsbetrekking gebruikt te zullen worden, ging vooreerst nog
niet in vervulling. De eerstvolgende jaren kon hij daardoor besteden aan een
beschrijving Van den cuslen ende voyagien gedaen door bevel der moscovisen
vorsten na de landen Cathaia, die hij later verwerkte tot een regelmatige
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aardrijkskunde van Rusland (1612). Zijn naam kreeg allengs bekendheid. Terecht
mocht Adelung hem een geleerden hollandschen geograaf noemen. Het in die
dagen verschijnende werk van Karel van Mander (dl. I, kol. 1295)
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De eerste 12 boecken van de Ityadas, werd voorzien van een ‘Toe-eygen brief aan
den achtbaren ende duegd-rijcken jongman I.A. Massa’. Isaac le Maire beijverde
zich vergeefs hem te doen deelnemen aan een tocht om de noordelijke doorvaart
naar Indië te zoeken. Aan het vraagstuk, dat toen in het teeken der algemeene
belangstelling stond, de mogelijkheid nl. of Indië om den noord te bereiken was,
nam ook hij levendig deel. Hij had er geen vertrouwen in blijkens de nederlandsche
uitgaaf van zijn Beschrijving van de landen Siberia, een deel der aarde dat toen ook
in Rusland nog zeer weinig bekend was. Tijdens zijn verblijf in Moscovië had hij zich
beijverd de berichten van russische ontdekkingsreizigers te verzamelen, o.a. had
een broer van zijn eigen gastheer aan een tocht naar Siberië deelgenomen. Een
schetskaart van dat land en de genomen route werden zorgvuldig verborgen
gehouden, zoodat het hem eerst na zeer sterken aandrang gelukte er een ten
behoeve van het boek machtig te worden, dat hij zich voorgenomen had daarover
in het licht te geven. Het verscheen in 1612 onder den titel Beschrijvinghe van der
Samoyeden landt in Tartarien. Nieulijcks onder 't gebiedt der Moscoviten gebracht.
Wt de Russche late overghesel, Anno 1609. Met een verhael van de opsoecking
ende ontdekinge van de nieuwe deurgang ofte straet int Noordwesten na de Rijcken
van China ende Cathay. Ende een Memoriael, gepresenteert aan den Coningh van
Spaengien, belanghende de ontdeckinge ende ghelegentheyt van 't Land ghenaemt
Australia Incognita, (Amsterdam 1612). Het bevatte drie kaarten: een wereldkaart
met de verschillende ontdekkingen, een van de reis van Hudson en een Caerte van
't noorderste Russen, Samojeden, ende Tingoesen landt: alsoo dat van de Russen
afghetekent en door Isaac Massa vertaelt is. Nog in hetzelfde jaar verscheen van
dit thans uiterst zeldzame geschrift een tweede, vermeerderde druk. Daar de eerste
bladzijden gewijd zijn aan den tocht van genoemden engelschen zeevaarder in
hollandschen dienst, draagt het ook wel den naam van Hudsonstractaat. Een derde,
geheel omgewerkte editie kwam uit in 1613, evenals de voorgaande in het Latijn.
Een duitsche van L. H u l s i u s verscheen in 1614, herdrukt in 1627. Het zakelijkste
van zijn kaart is door den bekenden uitgever en kaartenmaker, H e s s e l G e r r i t s z .
v a n A s s u m opgenomen in diens groote latijnsche kaart van 1614: Tabula Russiae
desumpta ex autographo.... enz. Ook komt M.'s kaart voor in den grooten atlas van
Blaeu II 1667. Nog stelde hij een kaart samen genaamd: Russiae alias Moscovia
dictae, partes septentrionales et orientalis; verder de Tabula septentrionalis Russiae,
waarschijnlijk dezelfde als die der Beschrijvinghe; ook de in Nic. Witsen's boek over
Tartarije voorkomende Tabula geographica partis Europe et Asiae quae
septentrionem spectant; ten slotte de Novissima Russiae tabula. Dat hij ook de
topographie niet verwaarloosde, blijkt wel op de kaart van 1614, die voorzien is van
een plattegrond van Moscou met het opschrift Moscua ad archetypum Feodori
Borissowitsi. Hoe hij die teekening in 1605 machtig werd, deelt hij in zijn hoofdwerk
op ongekunstelde wijze mede.
Toen met Michael III Feodorovitz het huis Romanow den russischen troon
bestegen had, richtte deze Czaar door bemiddeling van den gezant aan het hof te
Weenen een brief aan prins Maurits als ‘vrijheer van Holland, Brabant, Zeeland
enz.’, waarin hij zijn dank betuigde voor vroeger verleende hulp met ‘geschut en
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alderhande waren’ en beloofde de nederlandsche kooplieden in zijn land te zullen
toelaten en beschermen. Ook gaf hij te kennen, dat zijn gezantschap op zijn
europeesche reis ook onze republiek zou aandoen. Op 23 Januari 1614 werd deze
brief in de vergadering der St. Generaal voorgelezen, waarna besloten werd den
Czaar te verzoeken onzen kooplienden dezelfde handels privileges te schenken,
in welker bezit de Engelschen zich reeds zoo lang verheugden. Bij dit alles was
Massa de onmisbare man. De regeering zond hem een copie van de brieven des
Keizers en verzocht hem zijn invloed in het werk te stellen om het verzoek ingewilligd
to krijgen (resol. St. Gen. 23 Mei 1614). Op dat tijdstip bevond M. zich voor zijn
eigen handelsaangelegenheden te Archangel. Met hot oog op den onzekeren
politieken toestand achtte hij het beter deze kwestie vooralsnog te laten rusten
‘wetende beter de siecten deses rijcks als ymant’. In zijn brief wijst hij tevens op de
perfide tegenwerking der Engelschen, wier gezant John Merrick ieder middel
geheiligd vond ‘om ons uten lande te helpen gelyck sy meenichmaal hebben versocht
(gepoogd) te doen’. Nochtans was hij niet blind voor de groote fout der nederlandsche
kooplieden, die elkaar uit winstbejag steeds tegenwerkten en niet als de engelsche
en andere natiën één lijn trokken. Den 29en Augustus 1614 werd een hoveling
afgevaardigd om M. naar de residentie te geleiden, waar hij den grootkanselier en
andere voorname lieden onder zijn vrienden telde. Daar kreeg hij het antwoord der
russische regeering aan de Staten mede en werd hem verzocht met de tweede
ambassade naar Nederland als leidsman mee te reizen. Den 22en October 1615
verscheen M. in de vergadering der St. Generaal om den door hem vertaalden brief
van den russischen grootvorst te overhandigen en om verslag uit te brengen van
zijn bemoeienissen in Moscovië. Vervolgens begeleidde hij de missie naar Frankrijk
en keerde er mee terug naar Moscou om den Czaar het antwoord der Staten ter
hand te stellen. Hij moest ‘zoo haast wederom terugkeeren als hem eenigszins
doenlijk’ zou zijn. Voor de bewezen diensten zou hij ‘eens voor al’ 3000 gld.
ontvangen benevens een gouden penning ‘van den gebruikelijken prijs’. Evenals
het eerste werd ook dit gezantschap op een nederl. oorlogsschip naar Archangel
gebracht, waar het na een reis van 37 dagen aankwam (12 Juli 1616) en eind
September Moscou bereikte. Daar was echter John Merrick weer aan het werk
geweest, wiens lastertaal als zouden wij geheel op de hand van het met Rusland
oorlogvoerende Zweden zijn, van zoodanige uitwerking geweest was, dat M. geen
gehoor kreeg en als een gevangene werd behandeld, wat tot 6 April 1617 geduurd
heeft, toen hij, dank zij de voorspraak van 's keizers oom, Iwan Mikitowitsch, ten
hove werd toegelaten. Den 20en Juni had zijn afscheidsaudiëntie plaats. Op den
27en dier maand reisde hij naar Archangel. Een schip van het handelshuis de
Vogelaar bracht hem behouden naar Holland, waar hij 's lands bestuur den brief
van den grootvorst overgaf, die een vrijgeleide beloofde aan de nederlandsche
kooplieden, die in Rusland wenschten handel te drijven. Het door hem ingeleverde
verslag van zijn wedervaren aldaar werd op 2 Nov. 1617 in de vergadering der
Staten voorgelezen. Hij wees erop, dat de Czaar had beloofd ‘de vrije passagie’ tot
den perzischen handel te vergunnen en tegelijk waarschuwde M. nogmaals voor
de gedragingen van Sir John,
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tegen wiens kulperijen hij in de vestiging van een vasten agent ter hoofdplaats het
beste middel zag. Door zijn langdurig gedwongen verblijf te Moscou was intusschen
het hem verstrekte bedrag alleszins onvoldoende gebleken; eerst na een zeer
uitgespounen en nauwkeurig onderzoek werd hem nog 2500 gld. extra vergoed.
Met de aanstelling van een agent besloot men voorloopig te wachten. Intusschen
moest de brief van den Czaar beantwoord en overgebracht worden. Weer werd
toen op M.'s diensten beslag gelegd, waartoe hij zich welwillend leende, daar hij
toch voornemens was naar het oosterland te varen. Een vereering van 300 gld. zou
hij daartoe ontvangen, maar zijn verzoek om in plaats van die som een gouden
medaille met keten van gelijke waarde te ontvangen om die te dragen ter eere van
Hunne Hoogmogenden werd van de hand gewezen: ‘suppliant kon zich zelf voor
dit bedrag een gouden ketting doen maken’. Nog vóór zijn vertrek kwam echter hier
te lande de derde russische missie aan met Johan Helms als tolk. Zij verzocht
dringend om hulp tegen Polen en tegen den Paus tot ‘voorstand der kristelijke religie’.
Bitter klaagde de Czaar over ‘de machinatiën der Jezuïeten en de andere paapsche
sectarissen en des pausen emisarissen en instrumenten, die geen andere oogmerken
hadden dan om zijn rijken te overweldigen en bij invoering van de paapsche religie,
de oude grieksche en ware christelijke te extirpeeren.’ De Staten stelden nu als
antwoord een tweeden brief op, die door M. zou meegenomen worden en schonken
den russischen ambassadeur een gouden medaille met keten ter waarde van 1500
gld. en diens secretaris en tolk elk een ter waarde van 100 rds. De gezant liet zich
hiermee echter niet afschepen en liet niet los vóór hem beloofd was een quantum
kruit, lood, scherp en lonten ter waarde van 20000 gld. kosteloos naar een russische
haven te vervoeren. Van zijn kant gaf hij de toezegging van het genot derzelfde
handelsvoordeelen als waarin de Engelschen zich mochten verheugen, benevens
het recht van vrijen doorvoerhandel met Perzië langs de Wolga en de Kaspische
zee. Massa werd opgedragen den brief aan den grootvorst ter hand te stellen en
de krijgsbehoeften aan te bieden. De vastgestelde vereering werd nu verdubbeld,
maar in het desbetreffende besluit werd een clausule opgenomen, die ‘alle verdere
pretentiën van welken aard ook, moest afsnijden’. Bij aankomst in Moscovië bleek
het M. dat de Engelschen ons met een leening van 16000 roebels waren voor
geweest, waarbij zij de voorwaarde hadden bedongen van vrije vaart op de Kaspische
zee en daarover naar Perzië, met uitsluiting der Hollanders. Geheel zonder resultaat
waren M.'s onderhandelingen niet; hij kreeg althans gedaan, dat ten behoeve der
hollandsche negotie vaste geschreven wetten zouden uitgevaardigd worden. In het
najaar van 1619 was hij in het vaderland terug. Voor zijn denkbeeld: handel op
Perzië over de Kaspische zee waren intusschen ook anderen gewonnen, getuige
de Remonstrantie aan de E. Hoog. Mog. Heeren St. Gen. der Ver. Nederl. door
eenige Amsterdamsche liefhebbers des vaderlands en getrouwe patriotten (14 Apr.
1620). Dit nog altijd zeer lezenswaardige stuk geeft zoo geheel de argumenten
weer, die ook M. steeds had aangevoerd bij zijn streven naar een krachtige, niet
voor het brengen van geldelijke offers terugdeinzende handelspolitiek, dat hij er wel
de steller van geweest moet zijn.
De tijden waren er intusschen niet naar, dat zijn
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handelsgenie geen gelegeniheid zou hebben gekregen om zich van zijn groote zijde
te leeren kennen. Toen de graanprijzen na het eindigen van het 12-jarig bestand
(1621) tot het viervoudige gestegen waren, welke rijzing nog zeer lange jaren
aanhield, hing den Nederlanders de hongersnood als een dreigend zwaard boven
het hoofd. Gelukte het den spaanschen koning Polen over te halen den graanuitvoer
naar ons land te verbieden, dan was het eind der ellende niet te overzien. In zijn
Propozitie aan de Ed. H.M. Heeren der St. Gen. (23 Januari 1626) betoogt hij hoe
ons belang meebrengt Rusland onafhankelijk te maken van Polen, dat zijn graan
tegen een lagen prijs uit Rusland betrekt onm het met ontzaggelijke winst naar ons
land uit te voeren. Haalden wij dit zelf rechtstreeks uit het land van herkomst, dan
kon er, geheel buiten Polen om, een bloeiende ruilhandel tusschen beide rijken
ontstaan. De slotsom van zijn memorie was een verzoek om octrooi voor een te
stichten handelscompagnie op Moscovië. Toen de Staten eindelijk een buitengewoon
gezantschap daarheen zonden (1630), werd in de instructie onzer
vertegenwoordigers Albert Coenraad Burgh en Johan Veldtziel een elfde artikel
opgenomen, dat geheel een weerklank is van het door M. aan de hand gedane idee,
dat ook voorgestaan werd door onzen toekomstigen agent in Moscou, Joost
Willemsz. Nieukerek. In diens Klaer bericht ofte aenwijsinghe hoe ende op wat wijse,
de tegenwoordige dierte der granen sal konnen geremedieert werden, ende de
schipvaart deser landen vergroot, betoogde ook Nieukerck (zie art. in dit dl.), dat
de graanhandel met Polen op de Oostzee moest plaats maken voor een met Rusland
op de Witte Zee door middel van een compagnie met octrool. Tot dit exclusivisme
is het moscovitische rijk nooit te bewegen geweest. In 1635 hoort men nog eens
van M., toen hem door de generale staten verzocht werd een brief van den Czaar
te vertalen, hun ter hand gesteld door diens commissaris Johan Angelaer. Op diens
terugreis voldeed hij aan het verzoek der regeering dezen tot Amsterdam uitgeleide
te doen. Sedert is zijn naam uit de geschiedenis verdwenen. Zijn latere levensjaren
heeft hij waarschijnlijk in Haarlem of in het naburige Lisse doorgebracht, waar hij
reeds in 1627 een landhuis bezat. Van zijn familie is alleen bekend, dat zijn zoon
A b r a h a m als tolk fungeerde bij Coenraad Burgh, ambassadeur naar Rusland
(1647). Is de gissing van Enschedé (dl. III, kol. 351) juist en zijn dus Massaert en
Massa identiek, dan zouden zijn ouders geweest zijn: A b r a h a m en S a r a , die
nog een jongeren zoon L a m b e r t gehad hebben (gedoopt 21 Nov. 1596), welke
met Isaac in Rusland geweest is. Een resol. der St. Gen. van 17 Dec. 1615 maakt
gewag van een Lambert Massa ‘die goede kennis heeft van het land, alsook dat hij
de moscovische spraack verstaat.’ Verder is bekend dat een Jacob Canter van
Amsterdam een brief zond aan zijn neven A d r i a e n en N i c o l a e s M a s s a te
Haarlem (26 Oct. 1626) en op 7 Febr. 27 een aan zijn nicht S u z a n n a M a s s a ,
wonende te Haarlem bij de Markt in de Houtstraat in 't Gekroonde Binnenwerk, om
verder te bezorgen aan Izak M. te Lisse. In de haarlemsche stadsrekeningen komt
voor de post (22 Jan. 1650): Opening (van het graf) voor de vrouw van H e y n d r i c k
M a s s a ½ beluyt (het luiden der klokken) Middelkerck no. 204 betaald f 10. Sam.
Ampsing (dl. I, kol. 117), de vervaardiger van zoovele eeredichten, bezingt nog bij
diens leven zijn
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beroemden stadgenoot: ‘Dus moet men 't ook dijn deugd en kloekheyd wijten Dat
gy den Grooten-Vorst en Tczar der Moscovijten Gesonden sijt geweest tot meermaels
den gesant Voor allen uyt dit ons verenigd Nederland’ (In: Beschrijvinge ende lof
der stad Haarlem in Holland, 1628, 113).
Zijn portret is geschilderd door Fr. Hals, waarnaar de haarlemsche graveur Adriaan
Matham een teekening vervaardigd heeft (1635).
Zie: v a n d e r L i n d e , Isaac Massa van Haarlem, een historische studie
(Amsterd. 1864) met uitgebreide opgaaf van bronnen.
Bartelds

[Matheesens, Ludovicus]
MATHEESENS (Ludovicus), pater van de orde der Augustijnen-Eremieten, geb. te
Mechelen, overl. te Maastricht 2 Juni 1734, oud 37 jaar, sinds 17 jaar geprofest en
14 jaar priester. Hij had in het gentsche klooster de geloften afgelegd en was aldaar
werkzaam geweest aan het college als professor der humaniora en der wijsbegeerte.
1730 komt hij voor als missionaris-assistent in de statie der paters Augustijnen ‘De
Ster’ te Amsterdam in de Spinhuissteeg. Volgens de verklaring afgelegd op het
plakkaat van 1730 was hij in 1732 assistent bij den missionaris-Augustijn F r a n c .
v a n M u n n i n x h o v e n , oud 71 jaar, die twee jaar na pater Matheesens overleed,
5 Aug. 1736. Deze was dus geen pastoor, zooals K e e l h o f f beweert. Pater M.
reisde na een bezoek te Gent over Maastricht naar Amsterdam terug. Terwijl hij op
Pinksteren predikte in de kloosterkerk te Maastricht, zakte hij ineen en stierf.
Zie: K e e l h o f f , Gesch. van het kl. der Augustijnen te Gent, 257, 258; Bijdr.
bisdom Haarlem XIV, 178, XVII, 80, 173, 197, 442; Archief aartsb. Utrecht 1, 102.
Fruytier

[Matthaeus, Christianus]
MATTHAEUS (Christianus) of M a t t h i a e , geb. te Meldorp in 1584, overl. te Utrecht
22 Jan. 1655. Hij studeerde te Straatsburg en te Giessen en werd in 1614 rector en
leeraar aan het gymnasium te Durlach. In 1618 werd hij te Giessen doctor theologiae.
Na een verblijf als leeraar te Altdorff werd hij in 1622 te Meldorp predikant. Door de
woelingen van den dertigjarigen oorlog kwam hij te Crempe in de gevangenis, waar
hij een Commentar op de psalmen bewerkte. In 1629 weer vrij, vertrok hij naar
Denemarken, waar hij hoogleeraar en predikant te Soroë werd. Te Leiden kwam
hij in 1639 en hij werd predikant van de luthersche gemeente te 's Gravenhage 3
Mei 1640. Maar op 31 Mei 1643 is hij om zijn streng-luthersche opvattingen, die
verdeeldheid in de gemeente brachten, ontslagen. Hij vestigde zich daarna te Utrecht.
Hij schreef: Exercitationes metaphysicae XII; Collegium ethicum; Methodica
Scripturae S.loca vindicandi ratio; Systema logicum, ethicum, politicum, theologicum
majus et minus; Collegium antiphotinianum; Theologica typica; Historia patriarcharum;
Theatrum historicunm theoretico-practicum; Analysis typica evang. Matthaei;
Prodromus quatuor monarchiarum in historia Alexandri Magni; Antitogiae biblicae;
Disputationes de norma et judice controversarum theologicarum; Exercitationes
ethicae; Poenitentialia davidica (zie: Schelhammer); Erklärung des 45 Psalmens.
Na zijn dood gaf Schelhammer (zie dat art.) zijn Sophistica uit; hij liet nog een aantal
werken in handschrift na. Coenraad Hoppe (dit dl., kol. 845) was een leerling van
hem.
Zie: J. L o o s j e s , Naamlijsl van predikanten enz. der luth. Kerk in Ned. ('s
Gravenh. 1925), 188 v.
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Knipscheer

[Meer, Adrianus van der]
MEER (Adrianus v a n d e r ), geb. te Waspik, 12 Aug. 1760, zoon van Jan v.d. M.
en A n t o n i a K e t e l a a r . Hij werd 4 Aug. 1781 aangesteld als notaris te Oss en
procureur van het kwartier van
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Maasland en huwde te Oss 2 Maart 1783 met I d a C o r n e l i a v a n d e r
S t r a a t e n , geb. te Kessel 21 Oct. 1759, dochter van L. v.d. S., schepen te Oss
en drossaard der Heerlijkheid Kessel (N.-Br.).
Uit dit huwelijk werden gedoopt te Oss: J a n M a r i u s , 11 Jan. 1784 en
L a u r e n s A n t o n i , 19 Juni 1785.
Notaris van der Meer was in den patriottentijd een ijverig aanhanger dezer partij
en weigerde bij het feest, dat 9 Nov. 1787 te Oss gevierd werd, bij de overwinning
der prinsenpartij, de oranjekokarde te dragen.
Onder de bataafsche republiek stichtte hij te Oss de ‘Vaderlandsche sociëteit’
met de zinspreuk ‘D'opregtheyd, trouw en vriendschapsbond, zij 't heil van stad en
vaderland’, waarvan hij de secretaris werd, en was een actief bevorderaar der toen
ingevoerde nieuwe wetten en voorrechten.
In 1797, 22 Dec., werd hij benoemd tot secretaris van Woudrichem, waar hij
overleed 7 Febr. 1822.
Zie: Uit het verl. v. Oss en omgeving in Weekbl. De Stad Oss Nov. 1926 - Aug.
1927.
Cunen

[Meer, Adrianus Joriszoon van der]
MEER (Adrianus Joriszoon v a n d e r ) of d e M e e r i u s , M a r i u s , landbouwer
te Berckhout N. Holland, bewoonde een groot huis te Berckhout op de Meer, dat in
1638 reeds sinds veertig jaar bekend stond als het Papennest. Hier vonden alle
priesters een toevlucht. Adr. van der Meer had zijn zes zonen laten studeeren. Van
hen werden priester Joannes, Cornelius, Jacobus, Petrus en volgens Batavia Sacra
nog een vijfde, Gregorius. Zijn oudste zoon Joannes richtte in het groote huis een
latijnsche school op, waar vele latere priesters, o.a. Leon. Marius, hun eerste
opleiding hadden ontvangen. De andere zonen bewoonden eveneens het groote
huis en gaven les in de school. Van daaruit zorgden zij ook voor de Katholieken der
omliggende streek. 1624 richtten het hof van Holland aan Prins Maurits reeds
klachten over het groot getal jongelingen, die daar in alle superstitiën des pausdoms
geïinstrueerd werden. 1637 diende aldaar de bestuurder der Missie, bisschop
Rovenius, gedurende drie dagen aan duizenden personen het H. Vormsel toe,
ofschoon het vorig jaar een groote menigde aldaar gevormd was door den
wijbisschop van Osnabrück.
Het jaartal van het overlijden van vader van der Meer is niet bekend; de zoons
volgen hier.
Zie: Archief Aartsb. Utr. XI, 146; XII, 149; Bijdr. Haarlem XX, 353; Batavia Sacra
II, 442.
Fruytier

[Meer, Benjamin van der]
MEER (Benjamin v a n d e r ), waarschijnlijk de zoon van A d r i a a n J a n s z . en
een inlandsche, geb. in Mataram 1649, overl. 8 Febr. 1686. Hij trad, evenals zijn
vader, in dienst der Compagnie, was in 1672 assistent, in 1674 boekhouder en
vertrok in Juli 1678 als provisioneel vendrig in het leger onder Hurdt (zie dit deel),
dat in midden Java opereerde. Bij resol. 13 Juni 1679 kreeg hij een opdracht naar
den pretendent pangeran Poeger, met wiens gevolmachtigden hij Oct. 1679 te
Batavia aankwam. Van daar zond de regeering hem 11 Nov. 1679 met een
scheepsmacht naar Indramajoe ter versterking van Jochem Michielsz., die tot taak
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had voorgoed een eind te maken aan de invallen en strooperijen der Bantammers,
waarbij M., gezien de hoogst verdachte houding der cheribonsche panembahans,
van het opperbestuur verlof kreeg de grenzen van hun land niet langer te ontzien.
In Aug. 1680 vaardigde Michielsz. hem met den schipper Jan Mulder naar Cheribon
af om voeling te krijgen met genoemde panembahans, die echter niet bereid waren
hem te ontvangen. Nog in hetzelfde jaar trok hij op tegen den balischen gewel-
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denaar Boeleleng, die eenige landerijen in de bovenlanden bemachtigd had. In de
res. van 1 Aug. 1681 komt hij voor als luitenant en posthouder te Cheribon. Met
recht kan hij dus als de eerste resident van Cheribon aangemerkt worden. Reeds
12 Mei 1682 moest hij wegens misdragingen teruggeroepen worden, met last aan
den advocaat-fiscaal rapport over het gebeurde uit te brengen. Hij werd echter bij
res. 3 Maart 1684 weer ‘employabel’ verklaard, daar ‘deze ambtenaar geen actie
tegen hem had kunnen vinden’. Toen Soerapati, het balineesche bendehoofd, naar
Kartasoera was uitgeweken en François Tack bevel ontving daar diens uitlevering
te eischen, werd van der Meer bij T.'s troepenmacht ingedeeld. Op reis daarheen
schijnt hij zich weer in de cheribonsche bovengemaakt. Ter plaatse aangekomen,
zond T. hem naar den soesoehoenan met de waarschuwing terstond Soerapati en
zijn aanhang uit te leveren, ‘daar hij het anders op de mantri's en op des
soesoehoenans hof zou verhalen’. Door een valsch bericht misleid, zetten de onzen
den gezochte in verkeerde richting na en vielen daarbij in een hinderlaag, waarin
v.d. M. en zijn chef jammerlijk zijn omgekomen.
Hij was 24 Nov. 1672 gehuwd met de zestienjarige C a t h a r i n a D a e m s van
Batavia, bij wie hij 3 zoons verwekte: M i c h i e l , Benjaminen Ruben. Zijn weduwe
hertrouwde Oct. 1689 met Dirk Cops, burgerkoopman en broer van Johannes Cops,
den lateren raad van Indië.
Zie: d e H a a n , Priangan I (Batav. 1910); Daghregister 23 Apr. 1680, 25 Maart
en 5 Apr. 1686; v a n D e v e n t e r , Gesch. der Nederl. op Java 1, 286; d e J o n g e ,
Opkomst v.h. ned. gezag VII, 22, 28, 274, VIII, 17, 201.
Bartelds

[Meer, Christianus van der]
MEER (Christianus v a n d e r ), d e M e r a , van Haarlem, kartuizer, overl. 10 Nov.
1495. Hij was geprofest monnik van het kartuizerklooster Nieuwlicht buiten Utrecht.
Na het aftreden van Willem van Leiden (zie art.) als prior van dit huis in 1492,
benoemden de visitators hem tot rector, waarop in 1493 vanwege het generaal
kapittel der Grande Chartreuse zijn benoeming tot prior is gevolgd. Hij bleef dit
klooster tot aan zijn dood besturen en werd opgevolgd door Otto van Wolffwinkel
van Amersfoort (zie art.). Zijn graf lag aan de westzijde van het groote pand bij den
buitenwand. In zijn tijd bloeide in Nieuwlicht de kunst van het afscrijven en verluchten
van boeken. Christianus heeft ook in zijn eel de schrijfkunst beoefend. Slechts één
door hem vervaardigd handschrift is bekend. Het is afkomstig uit de kloosterboekerij
van Nieuwlicht en berust thans in de utrechtsche universiteitsbibliotheek. Deze
codex (no. 326) houdt in: Expositio in librum Job sec. literalem sensum (fol. 1 - 130);
Beda Venerabilis, Explanatio allegorica in Tobiam (fol. 133 - 139).
Zie: Cartae Capituli generalis Ordinis Cartusiensis (ms. Certosa del Galuzzo,
Florence); L. v a n H a s s e l t , Het Necrologium van het Karthuizerklooster Nieuwlicht
of Bloemendaal builen Utrecht in Bijdr. en Med. Hist. Gen. Utrecht, 1886, IX, 156,
295, 335, 356; Catalogus Manuscr. Bibl. Univ. Rhenotraj. I, no. 326; K. M e i n s m a ,
Middeleeuwsche Bibliotheken, 157 vlg.
Scholtens

[Meer, Cornelius van der]
MEER (Cornelius v a n d e r ), zoon van Adriaan (die voorgaat), priester, licentiaat
in de beide rechten, lid van de congregatie van het Oratorie, was de derde der vier
broeders die volgen. Hij overleed in Zuidermeer als pastoor van Spanbroek 30 Oct.
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1669 (De Katholiek LXI (1872), 245). Hij was de opvolger van zijn broeder Joannes,
die volgt, in de missiestaties in die streek. Hij was ook
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als professor der latijnsche school in het huis op de Meer werkzaam. In 1643 was
hij belast met die Katholieken, die niet in Spierdijk ter kerk wilden gaan.
Fruytier

[Meer, Gregorius van der]
MEER (Gregorius v a n d e r ). Behalve de vier broeders priesters Joannes, Petrus,
Cornelius, Jacobus van der Meer, noemt de Batavia Sacra II, 442 nog R.D. a.c. Mr.
Gregorius Meerius, die zich met wereldsche ondernemingen bemoeide, zooals de
bedijkingen op het eiland Noordstrand. Hij overleed in de stad Husum nabij dit eiland,
in Holstein 14 Sept. 1664. Het Necrol. Harlem in De Katholiek LX (1871), 348,
vermeldt op dien datum zijn dood.
Fruytier

[Meer, Jacobus van der of de]
MEER (Jacobus v a n d e r of d e ), zoon van Adriaan, de jongste der vier priesters,
overl. op de Meer begin Aug. 1679. Hij was, evenals zijn drie broeders ingetreden
in de Congregatie van het Oratorie in België 1629. Met zijn broeder Cornelius
behaalde hij na het voleindigen der theologische studie den graad van licentiaat in
de beide rechten; tevens was hij nog notarius apostolicus. Hij woonde met zijn drie
oudere broeders in het groote huis op de Meer en gaf les aan de studenten in de
latijnsche en fransche taal. Hij zorgde ook voor de verspreide Katholieken in
Spanbroeck, Sybecarspel, Noorder- en Zuidermeer en omliggende streken. Hij werd
23 Aug. 1649 op de Zijdewind door de politie als priester fungeerend betrapt en
beboet met 200 gulden. Hij had moeilijkheden over de plaatsen, waar hij
godsdienstige bijeenkomsten hield, met de Katholieken der verschillende dorpen
o.a. van Spierdijk.
Zie: Bijdr. bisdom Haarlem II, 145. 146, III, 172; Archief aartsb. Utrecht XI, 146,
XII, 419.; Chronicon congreg. Dom. Jesu per prov. archiepiscopatus Mechl.
(Insul.-Fland 1740), 37-38; De Katholiek 1872 LXII (1872), 239; Batavia Sacra II,
442.
Fruytier

[Meer, Joannes van der]
MEER (Joannes v a n d e r ), oudste zoon van Adriaan, baccalaureus in de theologie,
priester, geb. 1589, overl. op de Meer in het vaderlijke huis 19 Febr. 1652. Hij zorgde,
behalve voor de opleiding der studenten in zijn huis, vooral voor de Katholieken van
de Streek. Blijkens het verslag van Roveniens 1623, was hij sinds 1622 als pastoor
aangesteld over Hoogewoud, Spanbroek enz. Hij was zeer in aanzien en bracht
velen tot de moederkerk terug. Moeilijkheden bleven echter niet nit, vnl. te Hoogwoud,
zooals gewoonlijk, over de beloofde en niet betaalde bijdragen der verschillende
dorpen. Een krachtige preek van Mr. Meerius zette kwaad bloed, 1632. In zijn
uitgestrekt district, 13 dorpen met 1000 communicanten, wenschte hij er zelf een
priester bij. Zijn district werd verdeeld; de groote meerderheid der bevolking wilde
hem echter liever behouden. Zijn broeders waren hem behulpzaam en volgden hem
op in verschillende dorpen in de omstreken van het huis de Meer. Het Chronicon
Oratorii D.J. apud Belgas 37, schrijft, dat Johannes met zijn drie broeders 1629 in
het pas gestichte Oratorie, 1626, werden opgenomen. Geheel juist schijnt alles niet
te zijn, wat men aldaar vindt, voornamelijk niet hetgeen Joannes betreft. Niet alleen

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 8

blijkt uit het verslag van Rovenius 1623, dat hij reeds toen als priester werkzaam
was in de Streek, maar hij onderteekende reeds 1617 een document als een der
priesters van Hoorne en omstreken: Joannes Adriani Merius S. Theol. Bac. Als deze
reeds in 1622 werkzaam was in de Streek is hij dus zeker niet als student in het
Oratorie getreden. 1624 werden reeds door het Hof van Holland en Prins Maurits
klachten gedaan bij den schout van Hoorn, dat ‘omtrent Woggenom op de Meer is
een paaps
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zendeling, Jan Adriaans, die openlijk latijnsche en duitsche schoole houdt voor
jongelingen in groot getal, die in alle superstitiën des pausdoms geïnstrueert worden’.
Een portret van Joannes Adriaanszoon Meerius, gegraveerd door Corn. Visscher,
met een vers van Vondel als onderschrift, berust in het bisschoppelijk museum te
Haarlem. Hij is afgebeeld te halven lijve, staande met gevouwen handen voor een
altaar, achter hem zijn wapen met devies: Amius fidelis, protectio fortis. Een doopen trouwboekje van hem bevindt zich in het bisschoppelijk archief te Haarlem.
Zie: Necrol. Haarl. in De Katholiek, LXI, (1871), 388; Bijdragen bisdom Haarlem
I, 442, II, 140 en vv., IV, 450, VI, 165, X, 12, XIII, 128, XX, 353, XXXIII, 359-366,
372, 377-384; Archief aartsbisd. Utrecht XI, 146, XII, 419.
Fruytier

[Meer, Petrus van der]
MEER (Petrus v a n d e r ), zoon van Adriaan, priester, lid van de Congregatie van
het Oratorie, was de tweede der vier (vijf) gebroeders priesters. Hij was 1630 priester
gewijd en was als assistent met zijn broeder Joannes werkzaam onder de
Katholieken van de Streek; om wille van meerdere eendracht mochten zij niet tegelijk
in dezelfde dorpen werken. Petrus en Ubbins, pastoor te Nilbixwoud, werden door
zijn broeder Joannes Merius verdedigd, toen zij bij de kapittel-heeren van Haarlem
beschuldigd waren, wat hen zeer griefde. Het waren klachten over tabaksgebruik
en over te vroolijke maaltijden te Nibbixwoud. L. Marius had hun een te harde
berisping toegediend. Hun collega's Blommerius en de Wolf van Enkhuizen brachten
hun troost (Bijdr. Haarlem I, 442, II, 140). Petrus Merius was 1738 pas overleden
(Archief aartsb. Utrecht XII, 419). Het necrol. van Haarlem vermeldt zijn dood niet.
Fruytier

[Meer, Mr. Willem van der (1)]
MEER (Mr. Willem v a n d e r ) (1), geb. te Delft in 1494, overl. te 's Gravenhage 23
Sept. 1543, was sedert 1529 raad en pensionaris zijner geboorteplaats, tevens raad
en procureur-generaal, welke ambten hij tot 1536 waarnam, toen hij door keizer
Karel V benoemd werd tot raad en procureur-generaal van het Hof van Holland te
's Gravenhage. In 1543 werd hij tot kanselier van Gelderland aangesteld, maar door
den dood verhinderd, dit ambt te aanvaarden. Hij was gehuwd met A n n a
S t a l p a e r t v a n d e r W i e l e ; hij woonde ook eenigen tijd te Utrecht aan het
St. Janskerkhof, waar hem een zoon werd geboren op 23 Mei 1534, nl. Mr. P e t e r
v a n d e r M e e r . Deze was sedert 1573 raadsheer van het Hof van Holland,
daarna pensionaris van Delft; hij was gehuwd met een dochter van Mr. Adriaan van
der Goes, ook pensionaris van Delft, waarvan een zoon Mr. A d r i a a n v a n d e r
M e e r , geb. te Delft, raad van het Hof van Holland sedert 1593 tot zijn dood in 1600.
Zie: Bronnen bij volgende biographie.
Verzijl

[Meer, Mr. Willem van der (2)]
MEER (Mr. Willem v a n d e r ) (2), een naamgenoot van den voorgaande, geb. te
Barendrecht, was in 1567 en 1574 griffier der Staten van Holland, daarna de tweede
rentmeester generaal van Zeeland beoosterschelde als opvolger van Tristan lhane.
Zie: W. v a n G o u t h o e v e n , D'oude chronijcke ende Historien van Holland
(Dordrecht 1620), 106, 629; Aanteekeningen aangaande het adellijk gestacht van
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der Meer (met inkt geschreven op de twee laatste bladzijden van een exemplaar
van vorengenoemde chroniek in mijn bezit); S i m o n G o u l a r t ; Het cabinet der
Historien, 509.
Verzijl

[Meerburg, Allettinns Hendrikus Gezelle]
MEERBURG (Allettinns Hendrikus G e z e l l e ), geb. 15 Juni 1845, overl. te 's
Gravenhage 28 Maart
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1905. Zijn vader was George Franz Gezelle Meerburg (die volgt). Hij werd christelijk
gereformeerd predikant te 's Gravenhage 1 Nov. 1868, te Almkerk 11 April 1875,
te Baarn 16 Nov. 1879, te Nijmegen 8 April 1888, te Groningen 5 Maart 1890, te
Delft 16 April 1893, te Watergraafsmeer 9 Juli 1899; emeritus 1 Mei 1902. Hij deed
daarna nog dienst te Hilversum en bij den president Krüger te Clarent aan het meer
van Genève. Na diens dood vestigde hij zich in 1904 te 's Gravenhage. Hij schreef:
Mijn reis naar Egypte en het Heilige land (Heusden 1905).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel. in Ned.
III, 241; Brinkman's Catalogus van boeken enz. 1901-1910. 346.
Knipscheer

[Meerburg, George Franz Gezelle]
MEERBURG (George Franz G e z e l l e ), geb. te Leiden 1 Nov. 1806, overl. 12 Dec.
1855. Hij studeerde te Leiden in de godgeleerdheid en werd hervormd predikant te
Almkerk 20 Oct. 1833. Om het niet meer opgeven van verzen uit den gezangbundel
werd hij door het provinciaal kerkbestuur van Noord-Brabant ter verantwoording
geroepen en 24 Nov. 1835 uit zijn ambt ontzet. Met velen scheidde hij zich toen af.
Hij gaf vele leerredenen uit, door Brinkman's Calalogus opgesomd.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenbock van Protest. Godgel. in Ned.
III, 241-243; Brinkman's Catalogus van boeken enz. 1833-1849, 232, 1850-1882,
422.
Knipscheer

[Meere, Auguste Louis Nicolas graaf van der]
MEERE (Auguste Louis Nicolas graaf v a n d e r ), geb. te Brussel 22 Aug. 1797,
overl. aldaar 4 Juni 1880, was de zoon van C h a r l e s A i m é E m m a n u e l graaf
v a n d e r M e e r e , lid van de nederlandsche Eerste Kamer, en C a t h a r i n e
Louise Josèphe de Beelen Bertholf.
Hij werd in Febr. 1810 aaagewezen om cadet op de militaire school te la Flèche
te worden. In den zomer van 1813 kreeg hij verlof en te Brussel aangekomen, wist
zijn vader hem in het begin van 1814 bij het leger der verbondenen, dat eenigen
tijd later in dienst van den Souvereinen Vorst, sedert deze gouverneur van de
Zuidelijke Nederlanden was, is overgegaan, dienst te doen nemen.
Op 29 Apr. 1815, nadat het koninkrijk der Nederlanden geconstitueerd was, werd
hij adjudant van den kolonel van Geen, die te Brussel geplaatst werd. Hij nam geen
deel aan den slag van Waterloo op 18 Juni 1815. In Aug. d.a.v. werden van Geen,
toen generaal, en hij naar Namen verplaatst. In het laatst van 1817 werd hij bij een
gewoon regiment te 's Gravenhage geplaatst. In Nov. 1825 ver trok hij naar Suriname,
waar hij ontvanger van het zegel werd. Door tegenwerking van de gezaghebbenden
had hij hier een hem geheel vreemde betrekking. Van Juli 1827 tot Dec. 1828 was
hij met verlof; daarna kwam hij in Suriname terug, maar het verblijf was van korten
duur, want in Juni 1829 scheepte hij zich weder in naar het vaderland.
Na den opstand, die 24 Aug. 1830 te Brussel begon, werd hij 28 d.a.v. als majoor
der burgergarde onder van der Linden d' Hooghvorst geëmployeerd tot het herstellen
der orde. Toen de Prins van Oranje (later Willem II) op 1 Sept. te Brussel kwam,
deelde van der Meere hem mede, dat hij zich sterk maakte, bij des Prinsen en zijn
populariteit bij het volk, als hij het goedvond, hem binnen een uur als Koning van
België te doen uitroepen. De Prins zeide: ik kan niet vergeten, dat ik de eerste
onderdaan mijns vaders ben.
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Van der Meere werd met een troep soldaten naar
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Tervuren gedirigeerd, maar hem werd de weg versperd door een leger onder prins
Frederik, dat daar post gevat had om den Luikenaren te beletten, het brusselsche
gepeupel te hulp te komen. Van der Meere werd door den raad der burger-garde
tot commandant van Brussel benoemd, maar toen de leden daarvan, beangst voor
het grauw, naar Valenciennes vluchtten, ging hij ook daarheen. Hij keerde spoedig
terug, maar toen was er 26 Sept. reeds een voorloopig gouvernement gevormd. Op
4 Oct. trad van der Meere in dienst van dit gouvernement en werd hij o.a. belast
met den aankoop van geweren te Luik.
Op 27 Jan.1831 werd van der Meere benoemd tot generaal-majoor en militair
gouverneur van Zuid-Brabant.
Nadat de koning van Frankrijk de kroon van België in naam van zijn tweeden
zoon, die 3 Febr. 1831 gekozen was, geweigerd had, heeft van der Meere getracht,
prins Frederik van Salm-Kyrburg op den voorgrond te stellen, maar dit had geen
gevolg.
Bij de troebelen van 25 tot 28 Maart d.a.v. vond hij geen steun bij den regent en
het ministerie en op laatstgenoemden dag nam hij ontslag. O.a. werd op dien dag
het huis van den fabrikant Prévinaire geplunderd; deze verhuisde daarom met zijn
fabriek naar Haarlem.
Op 20 Apr. werd hij tot commandant der provincie Luik benoemd, waar niets dan
oranjegezinden (vooral onder de arbeiders van John Cockerill te Seraing) en
Franschgezinden waren. Hij heeft van toen tot den Tiendaagschen veldtocht met
veel moeite de rust in die provincie bewaard.
Op 21 Apr. werd Limburg bij zijn commando gevoegd, en op 20 Aug., na
genoemden veldtocht, werd hij ontlast van het commando der provincie Luik, zoodat
hem alleen het in dit opzicht onbeduidende Limburg overbleef.
In het begin van Nov. 1831 werd hij op non-activiteit gesteld en zette hij zich neder
op het kasteel Kruishautem in Oost-Vlaanderen, maar op 6 Apr. 1834, toen het
grauw van Brussel de huizen plunderde van hen, die den Prins van Oranje, wiens
paarden publiek verkocht waren, deze paarden aanboden, na ze opgekocht te
hebben, werd van der Meere weder actief en commandant van het deel van Brussel,
waar die plunderingen plaats hadden. Hij herstelde spoedig de orde. Maar hij keerde
terug naar Kruishautem en kwam niet weder in actieven dienst.
Willem II, die altijd gehoopt had, dat België door zijn stamhuis teruggewonnen
zou worden, beging de fout om kort na zijn troonsbestijging met eenige ontevreden
Belgen, als de Potter, van Gobbelschroy en generaal van der Smissen,
onderhandelingen over een herstel der dynastie van Oranje in België aan te knoopen.
Van der Meere was hierin ook betrokken en op 25 Sept. 1841 zou een staatsgreep
plaats hebben, toen de Koning, daar hem gebleken was, dat men in Nederland de
lucht van het plan gekregen had en daarover zeer ontevreden was, zich op het
laatste oogenblik terugtrok. Van der Meere en van der Smissen werden gevangen
genomen, hun proces werd in Mrt. 1842 behandeld en zij werden tot gevangenisstraf
veroordeeld. Van der Smissen wist te ontsnappen en de straf van van der Meere
werd 23 Febr. 1843 veranderd in eeuwigdurende verbanning.
Hij ging te Calais en eenige jaren later te Amiens wonen, is van 1858 tot 1860 te
Bahia in Brazilië geweest en heeft zich daarna te Parijs neergezet,
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waar hij zich in Aug. 1870 als vrijwilliger aanbood om behulpzaam te zijn bij de
verdediging dier stad. Hij werd door het vreemden-legioen, waar van hij deel
uitmaakte, tot commandant gekozen en nam deel aan de gevechten van Villiers op
30 Nov., van Champigny op 2 Dec. en van le Bourget op 24 Dec. 1870.
In het begin van 1880 keerde hij met vergunning der belgische regeering te
Kruishautem terug.
Hij huwde in 1853 L o u i s e A m é l i e B a i l l e y , bij wie hij 3 zonen en 2 dochters
had. Zij overleed te Bahia.
Hij schreef: Recueil des grandes manoeuvres d' armées (Bruxelles 1837);
Mémoires (Bruxelles, Utrecht et Leipzig 1880).
Ramaer

[Mees, Humbertus]
MEES (Humbertus), dominikaan van het klooster te Mechelen, overl. te Haarlem
18 Febr. 1710, droeg den titel van praedicator generalis. Hij was een man van
aanzien. Driemaal werd hij in zijn klooster tot prior gekozen omstreeks 1680. Hij
was ook als biechtvader werkzaam in het nonnenklooster zijner orde te Roermond
en te Brugge. Daarna besteedde hij gedurende 15 jaar zijn beste krachten aan de
missiestatie te Haarlem, waar hij overleed en in de Groote Kerk werd begraven.
Zie: B. d e J o n g h e , Belgium Dominicanum (Brux. 1719) 311; A.G. M e y e r ,
De predikheeren te 's Hertogenbosch 183. 258; Bijdragen aartsbisdom Haarlem
XV, 140, XXXIV, 301; Archief Utrecht I, 99.
Fruytier

[Mees, Mr. Fokko Alting]
MEES (Mr. Fokko A l t i n g ), zoon van R.T. M e e s en van M.J. d e R a v a l l e t ,
geb. te Appingedam 27 Nov. 1819, overl. te Amsterdam 1 Juni 1900. Hij liet zich
aan de groningsche universiteit inschrijven als student in de rechten (19 Sept. 1836),
promoveerde op een dissertatie Observationes de mora (11 Juni 1842), fungeerde
vervolgens als advocaat bij de rechtbank zijner geboorteplaats, doch vertrok reeds
in 1845 naar Batavia, waar hij tot 1 Apr. 1870 de advocatenpractijk uitoefende. Na
reeds eenige jaren te voren met de Java-bank in relatie gestaan te hebben. o.a. als
onbezoldigd directeur, werd hij 1 Apr. 1870 tot haar president benoemd. Op 1 Apr.
1873 aanvaardde hij de betrekking van president der twee gerechtshoven, tot hij in
1876 's lands dienst verliet. De bataviasche handelswereld heeft hij aan zich verplicht,
doordat, dank zij ook zijn aandrang, de europeesche wetgeving tevens van
toepassing verklaard werd op de vreemde oosterlingen in hun handelstransacties
met Europeanen. In 1865 maakte hij met Mr. der Kinderen, des Amorie van der
Hoeven en G. Schlegel, den sinoloog, als secretaris, deel uit van de commissie tot
herziening van het burgerlijk wetboek, meer speciaal van het erfrecht der Chineezen
op Java en Madoera. Als president der Java-bank is door zijn initiatief tot stand
gekomen een wijziging in het octrooi dier instelling, waardoor zij bevoegdheid
verkreeg 1/3 van haar te groot kapitaal in schuldbrieven onder verband van
onroerende goederen te beleggen. Ook wist hij te bewerken, dat haar biljettenuitgifte
geregeld zou worden naar den staat der speciekas, gelijk dit ook bij de Nederl. Bank
geschiedde. Na gerepatrieerd te zijn, nam Mr. J. Heemskerk Az. hem op in zijn
kabinet als minister van koloniën (11 Sept. 1876), ter vervanging van Mr. W. van
Goltstein. Hoewel dit eenjarig ministerschap te kort van duur geweest is om veel tot
stand te kunnen brengen, bleven zijn werkzaamheid en kennis niet onopgemerkt;
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zijn begrooting droeg de sporen van meer dan gewonen levenslust. Groote bedragen
voor den aanleg van spoorwegen waren er
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op uitgetrokken. Het beginsel van belastingheffing ook voor Europeanen werd onder
de middelen opgenoemd. Moeilijkheden in verband met een bevredigende afdoening
van het onderwijsvraagstuk noopte echter het kabinet op 3 Nov. 1877 af te treden.
Zijn voorstellen zijn evenwel kort daarna bij afzonderlijke wetsontwerpen geregeld.
Bij K.B. van 13 Jan. 1882 werd hij tot lid van den Raad van State benoemd, wat hij
gebleven is tot 1 Maart 1889, toen hij optrad als president der Nederl. Handel Mij.,
waarvan hij sedert Jan. 1878 reeds als commissaris des Konings en als president
van het college van commissarissen gefungeerd had. Sedert 1 Nov. 1889 was hij
tevens commissaris der Ned. lnd. Spoorwegmij.
Van zijn hand verscheen De indische groothandel en de chineesche
lijnwaadhandel, opgenomen in de Economist van 1884.
Hij was gehuwd met M a r i a P r i m a F r a n c i s c a v a n T h i e l e n , bij wie hij
twee kinderen had: R e g n e r u s T j a r d a , oudadvocaat te Batavia, thans te 's
Gravenhage gevestigd, en P h i l i p p i n a L o u i s a M a r i a , ongehuwd overl. 12
Oct. 1859. Hij hertrouwde met A n n a G e e r t r u i d a P a u l i n e d u C l o u x , die
kinderloos overleed.
Zie: Familiebericht; v a n W e l d e r e n R e n g e r s , Parlementaire Gesch. II;
Encyclopedie van Ned. Ind. in voce.
Bartelds

[Meester, Mr. Willem Abraham de]
MEESTER (Mr. Willem Abraham d e ), eigenaar der vroegere Johanniter-commanderij
St. Jansdal, geb. te Harderwijk 27 Maart 1792, overl. aldaar 4 Maart 1850, adj. maire
van Ermelo, secretaris, burgemeester en lid van den gemeenteraad van Harderwijk,
curator van het gymnasium, commissaris van den aanleg van den
Zuiderzeestraatweg. Hij huwde te Harderwijk 12 Oct. 1815 G e r a r d a S i b i l l a
C r a m e r , geb. te Nijmegen 17 Maart 1789, overl. ald. 25 Jan. 1862. Hun zoon
T i t u s , geb. 1821, overl. te Loenen 1879, was eerst fregat-kapitein, later fabrikant
te Loenen a.d. Vecht.
van Beurden

[Meeuwen, Hendrik van]
MEEUWEN (Hendrik v a n ), overl. te Oss 23 Dec. 1723, zoon van J a n J a n z o o n
v.M., die zich omstreeks 1620 te Oss vestigde.
Hij was schepen te Oss van 1663 tot 1676 en gehuwd met J e n n e k e , dochter
van T h o m a s d e J e g e r e of J e g e r s , secretaris van Berlicum. Zijn kinderen
waren Jan en Lambert v.M., die beiden volgen. In een schepenacte van Oss, van
23 Febr. 1688 worden nog genoemd als zijn kinderen: M a r i a , te Turnhout,
T h e o d o r a , te Oirschot (later gehuwd te Oss met.... Dirrickse; zij overl. te Oss 28
Mei 1718), J e n n e k e , gehuwd te Oss met Stoffel Strijck, A l e i d . gehuwd te Oss
met Dionisius Wouters, A n n e k e (overl. te Oss 8 Nov. 1729), gehuwd te Oss met
Willem Ruysen of Ruysch.
Zie: J.B. R i e t s t a p , Wapenboek van den Ned. Adel II, 18.
Cunen

[Meeuwen, Jan van]
MEEUWEN (Jan v a n ), geb. te Oss, zoon van Hendrik v.M. (die voorgaat) en
J e n n e k e d e J e g e r e . Hij was in 1688 H. Geestmeester, in 1690 en volgende
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jaren president-schepen van Oss, en was gehuwd met J e n n e k e H o e b e n s ,
dochter van D i r k H o e b e n s , schepen te Oss.
Hij had een zoon W o u t e r , overl. te Oss 31 Juni 1738; diens vrouw Wilhelmijn
overl. 30 Oct. 1766.
Een andere zoon, F r a n c i s , geb. te Oss 1 Juni 1679, was later vice-president
der schepenbank van Oss. Deze huwde te Oss 14 Febr. 1703 met W i l h e l m i n a
V a l c k e n h o f f , wed. van Rogier van Outfarst uit 's Hertogenbosch. Later
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huwde hij met E l i s a b e t h M a r i a C l i n g h (7 Febr. 1728), dochter van Joh.
Clingh en Maria Anna Bonaerts uit Lith. Door zijn eerste huwelijk werd hij poorter
van 's Hertogenbosch, waar zijn zoon, Johannes Petrus (die volgt), zich vestigde.
Zie: J.B. R i e t s t a p , Wapenboek van den Ned. Adel II, 18.
Cunen

[Meeuwen, Johannes Petrus van]
MEEUWEN (Johannes Petrus v a n ), geb. te Oss 14 Dec. 1730, zoon van F r a n c i s
v.M. (zie in het vorige artikel) en W i l h e l m i n a V a l c k e n h o f f . Hij was gehuwd
met J o h a n n a M a r i a d e P o t t e r e of P o t t e r s . In 1778 erfde hij van zijn
tante M.E. B o o n a e r t s , het erfsecretariat van Oss, Lithoyen, Berchem, Heeswijk,
Nistelrode en het griffierschap van het kwartier Maasland. Van Meeuwen, die
evenmin als Boonaerts dit ambt zelf mocht bekleeden, volgens het toen bestaande
‘reglement op de politieke reformatie der Meijerij van 's Hertogenbosch’, dat voor
alle ambten personen van den hervormden godsdienst eischte, verkocht in 1781
de uitoefening van het secretariaat van Oss aan Mr. Justus van der Hoeve (zie kol.
785). In 1794 meende zijn weduwe, J.M. Potters, gerechtigd te zijn dit ambt op te
vorderen voor haar zoon Petrus Andreas van Meeuwen (zie artikel), wijl
bovengenoemd reglement vervallen was en J. van der Hoeve zijn post, bij de komst
der Franschen, verlaten had. 2 Jan. 1795 werd Pedro André van Meeuwen
aangesteld tot secretaris van Oss, door Bellegarde, met aanbeveling van den pres.
van het ‘comité de surveillance’ te 's Hertogenbosch en den secr. D. Diot. Justus
van der Hoeve keerde terug en beriep zich op art. 19 van het besluit van D. Ramel,
waarin bepaald was, dat de secretarissen voorloopig in hun functie bleven
gehandhaafd en nam weder bezit van het secretariaat van Oss.
Zie: J.B. R i e t s t a p , Wapenboek van den Ned. Adel II, 18; Uit het verleden van
Oss en omgeving in het weekbl. De Stad Oss, Nov. 1926-Oct. 1927.
Cunen

[Meeuwen, Lambert van]
MEEUWEN (Lambert v a n ), geb. te 's Hertogenbosch, zoon van Hendrik van M.
(die voorgaat) en J e n n e k e d e J e g e r e .
Hij was pastoor te Oirschot in 1684, werd pastoor te Oss in Nov. 1694 en legde
de pastorale zorg neder in 1731. Hij overleed te Oss 29 Jan. 1732 en werd te Megen
begraven.
Zijn wapen (rozen en meeuwen), geschilderd in 1708, kwam voor op een glasruit
in de kerk van Oss.
Zie: J.B. R i e t s t a p , Wapenboek van den Ned. Adel II, 18; S c h u t j e s , Gesch.
v.h. Bisdom 's Hertogenbosch V, 448.
Cunen

[Meeuwen, jhr. Mr. Petrus Andreas van]
MEEUWEN (jhr. Mr. Petrus Andreas v a n ), geb. te 's Hertogenbosch 27 Jan. 1772,
overl. te Maastricht 19 Aug. 1848, was de zoon van Johannes Petrus v.M., die
voorgaat, en J o h a n n a M a r i a P o t t e r s . Hij studeerde aan de universiteit te
Leiden, waar hij 6 Febr. 1792 als student werd ingeschreven en waar hij 20 Dec.
1796 op stellingen in de rechten promoveerde. 2 Jan. 1795 werd hij aangesteld tot
secretaris van Oss, doch deze aanstelling werd wederom vernietigd (zie hierover
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het artikel Justus van der Hoeve, kol. 785, en J.P. v. Meeuwen, hiervoor). Hij ging
in het belastingvak, werd in 1803 advocaat-fiscaal der middelen te lande in Brabant,
in Dec. 1807 door koning Lodewijk tot staatsraad benoemd en ging toen te 's
Gravenhage wonen. Op 31 Jan. 1809 werd hij benoemd tot directeur-generaal der
douanen. Na de bevrijding der Nederlanden werd hij directeur-generaal der domeinen
in Noord-Brabant.
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Op 2 Juni 1817 werd hij door de eigenerfden van het district Oorschot - Bookstel
tot lid der Provinciale Staten van Noord-Brabant gekozen: zijn medeleden kozen
hem 10 Juli 1818 tot lid der Tweede Kamer. Hij was een der leden, die in het
algemeen met de politiek der regeering medegingen, ook met die ten opzichte der
Zuid-Nederlanders.
Hij werd in Maart 1822 lid eener commissie, belast met het beramen van middelen
om den landbouw te ondersteunen. Wat deze commissie tot stand gebracht heeft,
is onbekend. Op 30 Sept. 1827 werd hij benoemd tot staatsraad in buitengewonen
dienst.
Daar er in de Staten in 1839 een eenigszins scherpe beweging tegen de regeering
was opgekomen en men bovendien jongere krachten wenschte, werd, toen hij en
de nog 6 jaren oudere Ingenhousz (dl. III, kol. 633) in Juli van dat jaar aan de beurt
van aftreding waren, tegen van Meeuwen een candidaat gesteld, Mr. P. Gouverneur,
die ook gekozen werd. Maar vervolgens werd van Meeuwen tegenover Ingenhousz
candidaat gesteld en gekozen. Het resultaat was, dat dus Ingenhousz afviel. De
partijen wogen nagenoeg tegen elkander op.
Toen hij 3 jaren later weder periodiek aftrad, verzocht van Meeuwen niet voor
een herkiezing in aanmerking te komen en werd hij 7 Juli 1842 vervangen.
Ingenhousz was in 1841 niettegenstaande zijn hoogen leeftijd opnieuw gekozen en
trad eerst in 1844 voor goed af.
Op 23 Juli 1834 werd hij in den adelstand verheven en geadmitteerd in de
ridderschap van Noord-Brabant.
Hij huwde 23 Oct. 1800 R o s a C o r n e l i a S o l v y n s , geb. 16 Sept. 1777,
overl. 26 Jan. 1805, bij wie hij een zoon en een dochter had. De zoon, jhr. Mr.
E d u a r d J o h a n n e s P e t r u s v.M., geb, te 's Hertogenbosch 12 Sept. 1802,
was procureur van het gerechtshof van Noord-Brabant, commissaris des konings
in Limburg, lid der Eerste Kamer der Staten-Generaal, overl. te 's Hertogenbosch
8 Oct. 1873. Hij was gehuwd met C o r n e l i a M a r i a T h e r e s i a H a n s s e n .
Ramaer

[Menko]
MENKO. Omtrent zijn afkomst is niets met zekerheid bekend, maar
hougstwaarschijnlijk was hij een Fries. Hij werd geb. in 1213, kwam in 1230 in het
klooster Bloemhof (zie onder Emo), waar hij, na verschillende rangen doorloopen
te hebben en in 1237 tot priester gewijd te zijn, in 1243 de derde abt werd, hetgeen
hij bleef tot zijn dood (tusschen Oct. 1275 en Maart 1276).
M. is bekend geworden als degeen, die de kroniek van Emo (kol. 471) heeft
voortgezet, eerst met een levensbeschrijving van Emo, den eersten abt, en verder
met een verhaal van de gebeurtenissen van 1237 tot najaar 1272 of begin 1273.
M. is in den loop van 1249 met zijn werk begonnen en heeft het later met vrij groote
tusschenpoozen voortgezet, waaraan misschien mede te wijten is, dat het niet zóó
nauwkeurig is als dat van zijn voorganger. Voor het grooste deel moet men dit echter
toeschrijven aan het feit, dat zijn veld van belangstelling ruimer was dan dat van
Emo, van wiens werk het zijne zich onderscheidt, doordat het veel meer berichten
bevat over het duitsche rijk. Ook behandelt hij twee maal iets wat ook reeds voor
hem geschiedenis was - 1e een excursie over het Sarazenenrijk, naar aanleiding
van een brief van den bisschop van Bethlehem aan de Christeaneid en 2e, naar
aanleiding van de afzetting van keizer Frederik II, een uiteenzetting over de
geschiedenis der Hohenstaufen sinds Frederik
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Barbarossa. Het is niet verwonderlijk, dat zijn schuchtere pogingen op dit gebied
niet zonder fouten zijn afgeloopen. Dat hij het waagde, beteekent niettemin bij Emo
vergeleken een stap vooruit.
Voor de uitgave van de Kroniek van Emo en Menko, alsmede over de
desbetreffende lit. zie art. Emo (dit deel, kol. 471).
Romein

[Mensonides, Hayo]
MENSONIDES (Hayo), geb. te Molkwerum, gemeente Hemelumer Oldefaart 2 April
1814, overl. te Alkmaar 4 Mei 1881, was de zoon van H e c t o r J a k o b
C o e n r a a d M e n s o n i d e s , predikant, en M i n k e J o o s t e s A l d e r t s . Zijn
vader werd in 1817 'te Uelzen in het Bentheimsche, in 1822 te Koudum en in 1827
te Hensbroek beroepen en overl. aldaar in 1850. De zoon erfde van hem de
heerlijkheid Hensbroek.
Hij werd voor de gemeente-administratie opgeleid, werd in 1834 assessor te
Hensbroek en 19 April 1848 burgemeester en secretaris aldaar. Bovendien werd
hij 13 Mei 1852 tot burgemeester van Obdam benoemd.
Op 27 Mei 1856 werd hij in het kiesdistrict Enkhuizen tot lid der Provinciale Staten
van Noord-Holland gekozen. Op 29 Mei 1860 volgde zijn verkiezing in het district
Hoorn als liberaal kandidaat tot lid der Tweede Kamer. Deze verkiezing was
merkwaardig, daar nog geen twee maanden te voren na hevigen strijd een
conservatief in hetzelfde district gekozen was. Het was persoonlijke achting of dat
de conservatieven ditmaal geen populairen candidaat tegenover hem wisten te
stellen, waarvan deze uitslag het gevolg was. Gedurende de bijna 8 jaren, dat hij
in de kamer zitting had, was zijn ambtgenoot voor Hoorn steeds een conservatief.
In Juli 1860 nam hij ontslag als lid der Staten.
Hij verzocht op 13 Dec. 1862 stemming over art. 2 van de wet tot aanleg van het
Noordzeekanaal en tot verbetering van den rotterdamschen Waterweg, handelende
over die verbetering. Het werd met 60 tegen 3 stemmen, waaronder de zijne,
aangenomen.
Na de ont binding der Tweede Kamer werd hij op 22 Jan. 1868 niet herkozen.
Later is hij niet meer als kandidaat opgetreden.
Op 19 Dec. 1869 werd hij benoemd tot dijkgraaf van Geestmerambacht. Hij bleef
dit tot zijn overlijden. Op 30 Juli 1879 verkreeg hij met ingang van 1 Aug. d.a.v. op
zijn verzoek eervol ontslag als burgemeester zijner beide gemeenten. Kort daarna
ontsloeg de raad van Hensbroek hem ook als secretaris.
Hij verkocht in 1879 de heerlijkheid Hensbroek aan den polder van dien naam en
verhuisde naar Alkmaar.
Hij huwde 27 Maart 1873 J e n n e t j e H e n d r i k a R i n g e l i n g , bij wie hij twee
zonen had.
Ramaer

[Mepsche, Rudolf de]
MEPSCHE (Rudolf d e ), heer van Faan bij Zuidhorn, neef van M a u r i t s C l a n t ,
wiens vader, Dirk (dl. III, kol. 220) in 1676 door aankoop eigenaar van den borg
Hanckema onder Zuidhorn was geworden. Deze groningsche edelman uit de eerste
helft der achttiende eeuw heeft zich berucht gemaakt door gruwelijke wreedheden
als grietman van Oosterdeel-Langewold, een der grootste jurisdictiën der
Ommelanden. Niet alleen in strafzaken maar ook in civiel geding kon hij daar als
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alleensprekend rechter uitspraak doen. Van zijn sententiën was geen beroep op
een hoogere recht bank toegelaten. Bovendien stond het aan hem aan het vonnis
der doodstraf algeheele verbeurdverklaring van goe-
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deren te verbinden; geldboelen en confiscaties vormden zijn voornaamste bronnen
van inkomsten. Het montserproces van het beruchte jaar 1731 vertoonde hem in
al zijn wreedheid. Afgaande op de verklaringen van een blinde, in het armhuis
verpleegd, wien alle intellect ontbrak, stelde hij een zeer omvangrijk onderzoek in
naar hen die zich zouden omvangrijk onderzoek in naar hen die zich zouden schuldig
gemaakt hebben aan zedenmisdrijf. Niet minder dan 22 werden hiervan op zeer
lichte gronden beticht. Evenmin als andere landen waren onze gewesten hiervoor
bespaard gebleven, doch tot nu toe had men dit kwaad door geen openbare wetten
beteugeld, al moesten de schuldigen er gewoonlijk met den dood en verbranding
van hun lijken voor boeten. Omstreeks 1730 bleek dat ‘luiden van allerlei staat, rang
en gezindheid met dit euvel besmet waren geweest’. Worgen, in zee werpen,
roosteren, smoren was toen aan de orde van den dag. Vluchtelingen werden voor
eeuwig uit het land gebannen. In Holland werd ten slotte bij resol. van 7 en 21 Juli
een plakkaat uitgevaardigd, dat schuldigen, of zij die het in de hand werkten, met
den dood zouden gestraft worden en hun stoffelijk overschot een begrafenis
onwaardig zou zijn. Verbeurdverklaring van goederen ‘altoos hatelijk geweest hier
te lande’ werd echter hierbij verboden. Zeeland volgde dit voorbeeld (1 Nov. 1734).
Bij het groningsche monsterproces heeft naar allen schijn slechts geldzucht
voorgezeten en ook politieke beweegredenen hebben zich daar in hooge mate doen
gelden. De Mepsche dorstte naar wraak wegens de nederlaag, die hij geleden had
door de verkiezing van zijn genoemden neef Clant als zijn tegencandidaat tot
afgevaardigde naar den groninger Landdag. Om ook dezen bij het aantal
beschuldigden te kunnen voegen, docht hem ieder middel geheiligd. Hij suggereerde
de op de pijnbank tot het uiterste gebrachte slachtoffers bepaalde namen te noemen,
tot zij van pijn als waanzinnig en willoos daartoe overgingen. Zoodoende kreeg hij
er ook den naam van dien gehaten bloedverwant uit, die zich bijtijds door de vlucht
aan de vervolging kon onttrekken. In Sept. 1731 brak de dag der terechtzitting aan,
waarbij M. zich voor den vorm door een mederechter Alling en een advocaat, Dr.
Froon, liet bijstaan (waartoe trouwens het groninger landrecht hem verplichtte), twee
assessoren, waarover hij zelf zich zeer smadelijk uitliet. Dank zij de haast ondenkbaar
wreede folteringen werden allen op één na tot bekentenis gebracht; die eene, door
een ijzeren wil geschraagd, schoot er liever het leven bij in, dan zich, mogelijk
onschuldig, gewonnen te geven. Op 24 Sept. werden allen geworgd en daarop te
Zuidhorn verbrand. Veiligheidshalve werd de stoet omgeven door 100 ruiters en
200 man voetvolk van het groningsche garnizoen. Onder de gedooden telde men
er niet minder dan negen, die indertijd hun stem op Clant hadden uitgebracht.
Terstond wilde M. nu tot de confiscaties overgaan, toen hem bericht werd hiermee
te wachten tot de geheele procedure door de Kamer van Justitie in stad en lande,
de oude Hovetmannenkamer, aan een nader onderzoek zou onderworpen zijn. De
uitslag hiervan bleef onbekend, maar tot zijn groote teleurstelling bleef iedere
verbeurdverklaring ditmaal uit. Intusschen verhinderde hem dit niet zijn bedrijf voort
te zetten. Het was hem gelukt weer een tiental verdachten, w.o. vijf eigenerfden,
gevangen te nemen. Doch toen werd de drang der openbare meening zoo sterk,
dat de ommelander jonkers, voor hun eigen veiligheid beducht, ter wille ook van
hun prestige tegenover het mindere volk, zich in 1734 tot de St. Gen. wendden met
verzoek paal en

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 8

1146
perk te stellen aan dit ontzettende schandaal. De hoofdmannenkamer, waarschijnlijk
gehoor gevend aan een wenk van hooger hand, dwong hem zijn ambt van
opperrechter neer te leggen. Prijs gegeven aan de algemeene verachting, geschuwd
door zijns gelijken, niet veilig zich voelend op zijn ridderstate en bovendien zeer in
zijn inkomsten beperkt, vestigde hij zich metterwoon te Groningen, waar hij als
vergeten burger gestorven is.
Zie: F e e n s t r a , De brandstapel van Zuidhorn in de N.R. Ct, Av. blad van 7 Mei
1927; W a g e n a a r , Vad. Hist. XIX, 37 v., waarin meer gewezen wordt op de
politieke gevolgen, die de inmenging der hoogmogenden ten gevolge heeft gehad.
Bartelds

[Merian, Maria Sibylla]
MERIAN (Maria Sibylla), geb. te Frankfort a/M. 12 April 1647, overl. te Amsterd. 13
Jan. 1717, dochter van M a t t h i a s M e r i a n , boekhandelaar en graveur, geb. te
Basel 1593, gest. te Schwalbach 1651. Haar moeder was een dochter van den
graveur D i r k d e B r y . Zij heeft in haar tijd vooral naam gemaakt door haar fraaie
teekeningen van vlinders, die zij in hun natuurlijke kleuren opnam in haar biek De
gedaanteverwisseling der vlinders. In 1699 vertrok zij, na van haar echtgenoot
gescheiden te zijn, met haar beide kinderen naar Suriname, waar zij haar reeds in
de jeugd begonnen insectenstudiën voortzette, welker vruchten zij neerlegde in
haar bekend Metamorphosis insectorum Surinamensum met 60 platen (Amsterd.
1705). Ook een nederlandsche, duitsche en fransche uitgaaf zagen hiervan het
licht. In 1702 keerde zij naar Nederland terug. De jongste dochter heeft het werk
harer moeder opnieuw uitgegeven onder den titel De europeesche insecten
nauwkeurig onderzocht en naar 't leven geschiderd (Amsterd. 1730).
Zij was in 1667 gehuwd met den schilder en bouwkundige J.A. G r a f f te
Neurenberg, wien zij twee dochters schonk: J o h a n n a M a r g a r e t h a H e l e n a ,
in Suriname gehuwd met den koopman H o r o t , en D o r o t h e a M a r i a
H e n r i e t t a , overl. 1745, gehuwdate Frankfort met den russischen schilder X s e l l .
Zie: A r r e n b e r g , Naamregister van nederd. boeken; N a g l e r , Neues
Künsllerlexicon.
Bartelds

[Merlo-Horstius, Jacobus]
MERLO-HORSTIUS (Jacobus), zich ook noemende M e e r l a e r s , v a n M i e r l o
of M e e r l o , ged. te Horst 25 Nov. 1632, overl. te Roermond in of na 1691, zoon
van J o a n n e s en M a r g a r e t h a M., was doctor in de rechten en advocaat te
Roermond, waar hij 6 Febr. 1670 burger werd; hij woonde vroeger eenigen tijd te
Kleef. Hij werd 6 Aug. 1680 tot officiaal van het bisdom Roermond benoemd. In
1686 werd hij door het hof van Rome uit zijn ambt ontslagen, omdat hij tegen de
canones der kerk, na den dood zijner eerste vrouw een tweede had genomen,
waardoor hij irregularis was geworden, en dus on bekwaam om een kerkelijke
bediening waar te nemen. Hij genoot 23 April 1682 vrijdom van de meelwaag te
Roermond, was in 1690 drossaard der heerlijkheid Horst, waar hij Merlo's hof bezat
en als eigenaar daarvan het patronaatsrecht had van het altaar der H.H. Jacobus
en Nicolaas in de kerk te Horst. Het geslacht der Merlo's schijnt met hem in
mannelijke lijn uitgeslorven te zijn, maar bloeit nog voort in vrouwelijke lijn. De naam
zijner eerste echtgenoote is onbekend, de tweede was E l i s a b e t h v a n
W e s s e m , welke in 1695 als weduwe voorkomt en in 1706 nog in leven was.
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Een oudere Jac. Merlo Horstius of Merler komt voor in dl. VII, kol. 859.
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Zie: Doopregister van Horst: J o s . H a b e t s . Geschiedenis van het bisdom
Roermond III, 11-12; A.F. v a n B e u r d e n , De handelingen van den Magistraat
der stad Roermond (1596-1696) in Limburg's Jaarboek (1903), 170, 198, 235;
Maasgouw (1908), 7; A d o l f S t e f f e n s , Geschiedenis der aloude Heerlijkheid
en de Heeren van ter Horst, 184.
Verzijl

[Merlo-Horstius, Nicolaas]
MERLO-HORSTIUS (Nicolaas), geb. te Horst (Lb.) in 1630, overl. te Hildesheim 8
Maart 1676, trad in 1649 in de orde der Benedictijnen in de abdij van St. Pantaleon
te Keulen, waar hij tot lector in de wijsbegeerte benoemd werd; ook verkreeg hij den
titel van licentiaat in de theologie. Na het ambt van lector in de keizerlijke abdijen
van Werthina en Prüm bekleed te hebben, werd hij tot prior van St. Pantaleon te
Keulen benoemd en den 28en Mei 1668 tot abt van St. Michael te Hildesheim
gekozen. Hij was een zeer ijverig bevorderaar der kloostertucht, een standvastig
verdediger der kloosterrechten en getrouw administrator der kloostergoederen.
Maximiliaan Hendrik van Beieren, bisschop van Keulen en Hildesheim, schatte hem
zeer hoog en benoemde hem tot zijn vicaris-generaal in het bisdom van Hildesheim.
Zijn geschilderd portret bevindt zich, evenals dat van zijn oom Jacobus (dl. VII,
kol. 859), in de sacristie der kerk van Horst.
Zie: A d o l f S t e f f e n s , Geschiedenis der aloude Heerlijkheid en der Heeren
van ter Horst, 183-184; J o e s K n i p p e n b e r g h , Historia ecclesiastica ducatus
Gelriae.
Verzijl

[Merwen, Henricus van]
MERWEN (Henricus v a n ), geb. te Breda, predikheer in het klooster te Antwerpen,
overl. als missionaris te Amsterdam 13 Dec. 1636. Hij bestuurde zijn klooster te
Antwerpen als prior en eveneens het Dominicanerklooster te Winnoxbergen. Ook
was hij werkzaam als supprior te Antwerpen en als vicarius te Lier. Met pater
Dominicus ab Arbore had hij 21 Nov. 1612 het nieuwe liersche klooster betrokken,
waarbij een latijnsche school was opgericht. 1626 komt P. Henricus van Merwen
voor als superior der missionarissen in Holland te Amsterdam. Hij had zich hetzelfde
jaar aangegeven bij het stadsbestuur als verblijvend in het Steenhouwersteegje.
Zijn naam komt niet voor in het Necrol. Harlemensis dioc. in De Katholiek.
Zie: d e J o n g h e , Belgium Dominicanum, 228, 395; Graf- en gedenkschr. v.
Antw. V, 126; Bijdragen bisdom Haarlem I, 340, XVIII, 55; S a n d e r u s , Chorogr.
Sac. Brab. (2 ed.) III, 6; Archief aartsb. Utrecht XLIX, 137, 139, 140, 155.
Fruytier

[Metz, Joannes van Assema]
METZ (Joannes v a n A s s e m a ), geb. te Leeuwarden 13 Dec. 1808, overl. te
Rome 4 Oct. 1841. Zijn eerste wetenschappelijke opleiding ontving hij van uitgeweken
fransche geestelijken in het pensionaat te Borg bij Munster, dat ook door deftige
Nederlanders veel bezocht was. Aanvankelijk bestemde zijn vader hem voor de
pleitzaal en liet hem aan de hoogescholen van Munster en Bonn gedurende drie
jaren de lessen der wijsbegeerte volgen. In Munster vond hij in den geleerden blinden
prof. Schlüter een vaderlijken vriend; zijn omgang met de professoren Windischmann,
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Klee en Müller te Bonn deed bij hem het plan rijpen om geestelijke te worden; te
Rome ging hij de vervulling van dezen wensch zoeken. Gedurende een geestelijke
afzondering in het romeinsch retraitehuis St. Eusebius maakten alle vooroordeelen
tegen de Sociëteit van Jesus bij hem plaats voor de begeerte om zelf in de Sociëteit
te worden opgenomen. 13 Aug. 1831 deed
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hij zijn intrede. Na herhaling zijner studiën onderwees hij een jaar de philosophie te
Ferentino en werd vervolgens aangesteld als repetitor aan het duitsch college.
Terwijl hij zich op de godgeleerdheid toelegde werkte hij met groote toewijding onder
de talrijke Duitschers en Zwitsers in de gevangenissen van Rome.
Zie: Godsdiensttvriend XLVII, 278-282.
Kleijntjens

[Meur, Lucas]
MEUR (Lucas), zoon van den vaandrig P h i l i p en van E v a V o s k u i j l van Rees,
geb. op zee 1667 wat hem in de archieven als L. M e u r v a n d e r Z e e te boek
doet staan), overl. te Cheribon Juni 1701. In 1682 ging hij als soldaat in dienst der
O.I.C., was in 1687 als assistent te Japara werkzaam, verbleef in 1688 en volgende
jaren te Batavia, waar hij in Juni 1690 toegevoegd werd aan kapitein Adolf Winkler
en den landmeter Bartel van der Valck voor een onderzoekingstocht naar Pakoean
of Pakwan, de oude hoofdstad van het vroegere rijk Padjadjaran, aan welke expeditie
tevens een topographische opneming gepaard ging. Practische bedoelingen mogen
tot dat besluit bewogen hebben, maar een wetenschappelijke strekking was er mede
niet vreemd aan in deze jaren, toen Camphuijs de landvoogdij bekleedde. Na zijn
bevordering tot boekhouder (1690) werd hij ter beschikking gesteld van de gecommit
teerden in de bovenlanden, dewijl hij ‘tegelijk taalkundig en ook ervaren in den
omgang’ met den inlander was, Geplaast in Cheribon vergezelde hij in 1696 den
resident op een tocht door Priangan. Twee jaar later volgde zijn bevordering tot
provisioneel resident in Cheribon. De rang van onderkoopman gewerd hem in 1700.
De dood maakte toen plotseling een einde aan de loopbaan van dezen nuttigen
compagniesdienaar. Op het water geboren, zou hij er een eind in vinden. Hij stierf
aan den steek van een pijlstaart, een soort rog. In Oct. 1695 had hij het land Depok
gekocht, dat hij echter ruim een half jaar daarna aan Corn. Chastelein overdeed
(zie art. in dit deel, kol. 278).
Het blijkt niet, dat hij getrouwd is geweest. Wel had hij drie zusters: C a t h a r i n a ,
vrouw van den vrijburger J a c o b S c h o o n h o v e n ; C o r n e l i a , gehuwd met
Z a c h a r i a s R o m a n , opperkoopman en gezaghebber te Bantam. zij hertrouwde
met Jan Jacob Erbervelt (vgl. kol. 493); L e o n o r a , gehuwd met den onderkoopman
van Ternate T o b i a s L a p s .
Zie: d e H a a n Priangan I en II; Daghregister 22 Juni 1690; Tijdschr. voor de
T.-L.- en Vk. van Ned. Ind. deel 30.
Bartelds

[Meurs, Daniel]
MEURS (Daniel), geb. te Gelder, overl. te Wanssum 26 Aug. 1720, zoon van
D a n i e l en H e l e n a E n g e l b e r g h , studeerde aan de universiteit te Keulen,
waar hij in 1677 als student werd ingeschreven. Na eerst eenigen tijd onderpastoor
te Roermond te zijn geweest, werd hij na het overlijden van J a c o b u s D e c k e r s
(overl. 24 Jan. 1694) pastoor van Wanssum; ook was hij apostolisch keizerlijk notaris
en baccalaureus in de godgeleerdheid. Hij schonk in 1719 aan de pastorie te Venray
een gebrandschilderd glas met zijn wapen, nl. een naar rechtsgewende
goudgekroonde roode leeuwenkop in een gouden veld. Boven het schild dezelfde
figuur tusschen een zwarte vlucht.
Zie: Maasgouw (1907), 91.
Verzijl
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[Meurs, Joannes van]
MEURS (Joannes v a n ), geb. te Amsterdam 18 Febr. 1838, overl. 6 Aug. 1891 te
Soekaboemi (Java). Reeds priester gewijd, trad hij 18 Oct. 1866 in de Sociëteit van
Jesus en vier jaar daarna werd hij geroepen tot het missionnaris-leven in
Nederlandsch Indië. Na korten tijd te Padang en te
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Djokjakarta werkzaam te zijn geweest, kwam hij in 1872 te Soerabaja, waar hem
weldra de uiterst moeilijke reizen naar de Minahassa werden opgedragen. Zijn
voorganger had veel tegenwerking der protestantsche zendelingen gehad en de
moeilijkheden met de regeering waren oorzaak geweest, dat die dienstreis gedurende
het volgende jaar niet kon worden herhaald.
Van 1874 nam hij ze geregeld op zich. De stemming der zendelingen was echter
nog niet bekoeld en zij bleven nog steeds tegenwerken. Niettegenstaande
moeilijkheden, vreesaanjaging, laster en beschuldigingen kon hij in negen jaar bijna
drie duizend doopsels aanteekenen zoo van volwassenen, heidenen en Protestanten,
als van kinderen. Bij gouvernementsbesluit van 10 Maart 1882 werd toegestaan,
dat een katholiek priester tweemaal 's jaars de residentie Manado zou bezoeken
op 's lands kosten tot geestelijke hulp der Katholieken, doch onder voorwaarde, dat
hij zich zou bepalen tot het werk der bekeering van heidenen cn Mohammedanen,
maar zich had te onthouden van het aanwenden of doen aanwenden van pogingen,
om inlanders, die reeds protestant geworden waren tot het katholiek geloof te
brengen. Spoedig daarop moest hij dan ook zijn reis staken, omdat hij tegen dit
besluit zou hebben gehandeld. Hij gehoorzaamde en keerde terug naar Manado,
doch protesteerde, maar te vergeefs. Na een bespreking met den
Gouverneur-Generaal, werd door Mgr. Claessens, apostolisch vicaris, P. le Cocq
d'Armandville aangewezen tot het doen der dienstreizen. Dit alles had zijn
gezondheid zeer geschokt, een kortstondig verblijf in het vaderland werd noodzakelijk
geoordeeld. Na zijn terugkeer werd hem opgedragen een dienstreis te ondernemen
naar de binnenlanden van Midden-Sumatra, genaamd Pasoemah Oeloe Manna,
voorloopig als Laalvorscher en ethnoloog; eerst het volgend jaar werd hem
vergunning verleend om er als missionnaris te werken. Ondanks grooten onwil, ten
gevolge van het wantrouwen van de bevolking, kon hij toch langzamerhand
vermeerdering zijner catechumenen constateeren. Zijn geschokte gezondheid
noodzaakte hem te vertrekken naar Soekaboemi, alwaar hij overleed.
Zie: Claverbond 1911, 3 vlg.
Kleijntjens

[Mey van Streefkerk, jhr. Mr. Jean Gijsberto de (1)]
MEY VAN STREEFKERK (jhr. Mr. Jean Gijsberto d e ) (1), geb te Leiden 10 Juli
1754, overl. aldaar 20 Dec. 1844, was de zoon van Mr. J a c o b J a n d e M e y
en J o h a n n a R o s i n a J a c o b y . Hij werd als student te Leiden ingeschreven
26 Febr. 1771 en promoveerde aldaar in de rechten 30 Juni 1775 op een dissertatie,
getiteld De eo, quod justum est circa probationem per instrumenta. Hij was van 1784
tot 1788 veertigraad van Leiden en werd in laatstgenoemd jaar schepen. Dit bleef
hij tot hij 25 Mei 1799 benoemd werd tot raadsheer in het gerechtshof van het
departement Texel, ter standplaats Haarlem. Dit hof werd 1 Apr. 1802 opgeheven
en de Meij ging weder te Leiden wonen, waar hij in 1805 lid van den raad werd. In
1820 werd hij benoemd tot burgemeester van Leiden. Toen ingevolge de
reglementswijziging het aantal burgemeesters van 3 op 1 gereduceerd werd, werd
hij, hoewel de jongste der burgemeesters in dienst, bij koninklijk besluit van 23 Febr.
1824 als zoodanig gehandhaafd, terwijl zijn ambtgenooten wethouder werden.
Hij werd in 1815 bij de instelling van het Curatorium der leidsche universiteit lid
van dat college en bleef dit toen hij burgemeester werd.
In 1843 verkreeg hij op zijn verzoek eervol ontslag als burgemeester en als curator.
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Hij was tot in hoogen leeftijd bijzonder sterk, in tegenstelling met zijn zoon (die volgt).
Hij huwde 18 Juli 1781 M a r g a r e t h a M a a s d a m , geb. 18 Oct. 1761, overl.
17 Nov. 1784, en daarna 27 Mei 1789 P e t r o n e l l a M a g d a l e n a G e r l i n g s ,
geb. 23 Juni 1768, overl. 14 Jan. 1838. Bij de eerste had hij een zoon, die volgt.
Hij werd in 1814 in de ridderschap van Holland opgenomen.
Ramaer

[Mey van Streefkerk, Mr. Jean Gijsberto baron de (2)]
MEY VAN STREEFKERK (Mr. Jean Gijsberto baron d e ) (2), geb. te Leiden 17 Apr.
1782, overl. te 's Gravenhage 5 Jan. 1841, was de zoon van jhr. Mr. J.G. de Mey
van Streefkerk (die voorgaat) en M a r g a r e t h a M a a s d a m .
Hij werd in zijn geboorteplaats als student ingeschreven 10 Apr. 1800 en verkreeg
24 Juli 1802 het diploma van J.U.D. op stellingen. In 1803 werd hij benoemd tot
gezantschaps-secretaris te Parijs. Hij was twee jaren onder Schimmelpenninck (dl.
IV, kol. 1225) als zoodanig ten genoege van dezen werkzaam. Toen hij 28 Apr.
1805 optrad als raadpensionaris, benoemde Schimmelpenninck hem tot zijn
kabinets-secretaris en hij bleef die betrekking onder koning Lodewijk waarnemen,
terwijl hij tegelijk lid werd van een commissie tot het vaststellen van regelen omtrent
de grondbelasting.
Onder het keizerrijk werd hij in Oct. 1810 benoemd tot secretaris van het syndicaat
van Holland en toen dit opgeheven was tot hypotheekbewaarder te Rotterdam, maar
hij nam laatstgenoemde benoeming niet aan en bleef amhteloos totdat hij na de
bevrijding in Dec. 1813 benoemd werd tot secretaris (= thans secretarisgeneraal)
van het departement van Binnenlandsche Zaken. Op 12 Apr. 1814 werd hij benoemd
tot secretaris van den Raad van State en 1815 verwisselde hij die betrekking met
die van eersten secretaris bij het kabinet des Konings. Hij nam in Juli en Aug. 1816
den dienst van den staatssecretaris A.R. Falck (dl. I, kol. 805) tijdens diens., verlof
waar. Op 19 Mrt. 1818 werd hij in Falck's plaats benoemd tot staatsraad, belast met
de functiën van secretaris van staat. Hij verkreeg 16 Aug. 1820 drie maanden verlof
tot herstel van gezondheid; de waarneming van zijn dienst werd toen opgedragen
aan S. Dassevael (dl. IV, kol. 496). Op 28 Dec. 1823 werd hij definitief tot secretaris
van staat benoemd. Aan deze betrekking was het secretariaat van den ministerraad
verbonden.
Weder om gezondheidsredenen verkreeg hij op zijn verzoek op 4 Nov. 1835 met
ingang van 12 d.a.v. eervol ontslag. Op laatstgenoemden datum werd hij tot minister
van staat en tot lid der Eerste Kamer benoemd. Ook weder om zijn gezondheid is
deze benoeming bij koninklijk besluit van 18 Oct. 1836 ingetrokken.
Hij was vele jaren de meest intieme raadsman van koning Willem I, die dikwijls
des avonds in zijn woning aan het Lange Voorhout bij hem kwam confereeren en
het grootste vertrouwen in hem stelde. Maar hij was wat al te weinig zelfstandig. Hij
werd dan ook wel een klok genoemd, die alleen geluid gaf wanneer de Koning er
op sloeg. Doordat zijn vader in 1814 in de ridderschap van Holland werd opgenomen,
was ook hij jhr.; in 1826 werd hem de titel baron toegekend. Hij huwde 4 Sept. 1809
F r a n ç o i s e C a t h a r i n a B e e l d e m a k e r , geb. 2 Febr. 1783, overl. 28 Dec.
1811, 6 Nov. 1817 E l i z a b e t h W i l h e l m i n a S w e l l e n g r e b e l , geb. 11 Dec.
1794, overl. 28 Mei 1821 en eindelijk 6 Apr. 1826 C l a r a
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E l i s a b e t h W i l l e m E l i a s , geb. 3 Sept. 1788, overl. 8 Febr. 1847. Zij hadden
geen kinderen.
Ramaer

[Meyer, die Jode of Meyster]
MEYER die Jode, of M e y s t e r , vroegst bekende joodsche arts in de noordelijke
Nederlanden, die van de utrechtsche stadsraad op 15 Juni 1474 met zijn gezelschap,
waarmede hij klaarblijkelijk ter uitoefening van zijn godsdienstplichten reisde een
‘geleyde’ verkreeg, zoodat hij zijn kunst tot 17 Sept. te Utrecht kon uitoefenen.
Zie: J a c . Z w a r t s . Hoofdstukken uit de geschiedenis der Joden in Nederland
(Zutphen 1929) 58 vgl.
Zwarts

[Meyns, Symen]
MEYNS (Symen), geb. te Enkhuizen, overl. op Wieringen 3 Mrt. 1572.
Hij behoorde in Enkhuizen tot de ijverigste Hervormden, bezocht de predikatiën
en liet zich geheel met die beweging in. Daarom werd hij op 22 Oct. 1568 door Alva
verbannen.
Hij wordt ook genoemd S y m o n J o o s t e n s en komt op de vloot der
Waterguezen het eerst voor in najaar 1571, toen hij met zijn schip in Duins lag. In
Jan. 1572 gaat hij met Peter Duyns onder zeil naar de hollandsche kust, zij nemen
onder weg drie vischbooten en den volgenden avond deden de Watergeuzen een
landgang bij Schoorl, waar zij zeilden naar het Vlie en daar men gebrek aan victualiën
had voorbij Texel naar Wieringen.
Op 12 Jan. 1572 lag P i e t e r S i m o n s z . M e y n s met zijn schip ‘d'Admirael’
bij Oosten Mereken.
Hij staat bekend als een woeste roover, zeilde einde Febr. 1572 met Treslong en
Eelsma van Vlieland naar Wieringen. Weldra raakten zij daar ingevroren; toen trok
Meyns naar Schoorl en rantsoeneerde daar eenige boeren voor een ongehoord
hooge som. Hij kreeg er zelfs twist over met Treslong, die de partij van de boeren
opnam. Op 3 Maart 1572 trok hij met een paar van zijn matrozen uit op een
plundertocht op Wieringen en werd hier door de verbitterde boeren dood geslagen.
Zie over hem: M a r c u s , Senten iën, 171; v a n V l o t e n Nederl. Volksopstand
(1858), I, 197, 198; Algem. Rijksarchief, Archief Hof van Holland, 5654, fol. 494vo,
495vo; Rijksarchief in Noordholland, Protocollen van notaris Cloetenius te Enkhuizen,
September 1575-Juli 1576, p. 317, en ald., boekjes Graft, nummer 20, p. 9;
Rijksarchief te Brussel, Papiers d'Etat et de l'Audience, dl. 297, p. 77, stuk van 15
Mrt. 1572.
Vogels

[Meijs, Adrian Joës]
MEIJS (Adrian Joës), geb. te Scheveningen 27 Nov. 1849, priester gewijd 15 Aug.
1875, overl. te Rhijndijk, gem. Hazerswoude, 9 Febr. 1893. Hij werd assistent te
Goes 17 Sept. 1875, kapelaan te Voorburg 21 Oct. 1875, te Berkenrode 1 Febr.
1876, te Amsterdam, S. Nicolaas binnen de veste, 24 Juni 1876, leeraar aan het
Seminarie Hageveld te Voorhout 8 Oct. 1877, pastoor te Rhijndijk 3 Aug. 1891.
Zijn vlot geschreven artikelen verschenen grootendeels in de Katholieke Illustratie
en in het maandschrift De Katholiek. Van zijn in 1887 uitgegeven Handleiding der
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grieksche en romeinsche mythologie, te Leiden bij J.W. van Leeuwen, 186 blz. kl.
o
8 , verscheen in 1905 bij denzelfden uitgever een derde druk, geheel omgewerkt
door J.W. van Heeswijk.
van der Loos

[Micheels, Tjarck]
MICHEELS (Tjarck). geb. te Tinallinge bij Appingedam, terechtgesteld te Groningen
einde Dec. 1570.
Het is niet bekend wanneer hij zich bij de Watergeuzen heeft aangesloten. Hij
was tegenwoordig bij den plundertorcht op het eiland Olsda.
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In najaar 1570 werd hij in Norden door kapitein Hans Carré, alias Hans Schotman,
aangenomen, nadat hij eerst met een paar makkers een landgang op Ameland had
gedaan, welke niet veel had opgeleverd. Midden Dec. 1570 viel hij in Groningerland
den Spanjaarden in handen, die hem gevangen naar Groningen brachten, waar hij
18 Dec. 1570 werd verhoord.
Zie over hem: F r a n z , Ostfriesland und die Niederlande, 294; Staatsarchiv
Düsseldorf, Niederrheinisch-Westfählisches Kreisarchiv, X, nr. 62, Vol. II, fol. 33
volg.
Vogels

[Michiels, Joannis Alexander]
MICHIELS (Joannis Alexander), geb. te Eindhoven 21 Febr. 1740, overl. te Emmerik
in 1794, was de zoon van Mr. H e n d r i k G a s p a r d M i c h i e l s en M a r i a v a n
M o o r s e l . Hij werd de opvolger van zijn vader als drossaard van de heerlijkheden
Kranendonk in Noord-Brabant en Montfort in Opper-Gelder, die aan de Prinsen van
Oranje behoorden. Hij was tegelijk administrateur der goederen, die deze Prinsen
in die heerlijkheden bezaten. Hij verhuisde omstreeks 1773 naar Roermond. Toen
de fransche legers in 1794 Noord-Brabant binnentrokken, begaf hij zich naar
Emmerik.
Hij huwde 11 Mei 1767 C e c i l i a A n t o n i a v a n d e r R e n n e , gedoopt 30
Apr. 1737, overl. 3 Febr. 1819; hun zoon Arn. Hendr. Theod. volgt.
Ramaer

[Michiels van Verduynen, Arnold Hendrik Theodoor baron]
MICHIELS VAN VERDUYNEN (Arnold Hendrik Theodoor baron), geb. te Roermond
30 Juni 1774, overl. te Echt 18 Oct. 1846, was de tweede zoon van J.A. Michiels
(die voorgaat) en C.A. v a n d e r R e n n e . Hij werd 5 Sept. 1817 een der drie
burgemeesters van Roermond en 1 Juni 1818 door den raad dier stad tot lid der
Prov. Staten van Limburg gekozen, maar 1 Juni 1821 niet herkozen.
Op 11 Jan. 1822 werd hij ter vervanging van zijn broeder benoemd tot commissaris
in het district Roermond en kort daarna tot militie-commissaris. Op 1 Juni 1822 koos
de raad van Roermond hem opnieuw, ook in plaats van zijn broeder, tot lid van
genoemde Staten.
Als voorstander, evenals zijn geheele familie, van het huis van Oranje werd hij
25 Oct. 1830 door het belgische voorloopig bewind als districts-commissaris afgezet.
Ook zinj betrekking van lid der Staten verviel tegelijk.
Nadat de oostelijke helft van Limburg in 1839 weder met Nederland vereenigd
was, werd zijn afzetting als districtscommissaris als ongedaan beschouwd en hervatte
hij zijn functiën, nu in een district met eenigszins andere grenzen, ook als
militie-commissaris.
Bovendien werd hij bij koninklijk besluit van 6 Oct. 1840 benoemd tot lid der
Tweede Kamer.
Deze drie betrekkingen bekleedde hij tot zijn overlijden.
Hij werd in 1825 in den adelstand verheven en hem werd in 1841 de titel baron
bij eerstgeboorte toegekend.
Hij huwde 21 Jan. 1802 S a b i n e M a r i e J o s e p h i n e C o s t e r i u s d e
B o s c h o v e n , geb. 17 Sept. 1775, overl. 4 Nov. 1850, bij wie hij 3 zonen en 2
dochters had.
Ramaer

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 8

[Michielsens, Petrus Augustinus]
MICHIELSENS (Petrus Augustinus), priester, geb. te Turnhout 11 Mrt. 1770, overl.
aldaar 16 Juni 1837. Bij de promotie te Leuven van 1791 was hij de vierde der
tweede lijn of de twaalfde van de 55 gepromoveerden. In 1801 werd hij als professor
der theologie aangesteld in het nieuwe seminarie te Breda, dat een weinig later
werd overgebracht naar de buitenplaats Ypelaar te Ginneken. In 1814 werd hij
pastoor van het gasthuis te Turnhout, dat hij bestuurde tot zijn dood.
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Hij gaf in druk uit: Sermoonen op de H. Communie en het H. Sacrificie der Mis.
volgende de evangeliën op iederen Zondag van het jaer (Turnhout, Brepols 1833)
o

twee deelen in 8 .
Zie: K r ü g e r , Gesch. bisdom Breda II, 414, 418; Director. Mechl. 1838; Biographie
Nation. Belg. II, 682.
Fruytier

[Michielsz., Jan]
MICHIELSZ. (Jan), geb. waarschijnlijk te Belle in Vlaanderen. In zijn jeugd was hij
monnik in Vlaanderen, ging later tot de Hervorming over en werd predikant. Bij de
komst van Alva in de Nederlanden vluchtte hij naar Engeland, waar wij hem in najaar
1567 aantreffen. In Jan. 1568 keert hij met eenige partijgenooten naar Vlaanderen
terug, landt bij Boulogne en is een der voormannen van de Boschgeuzen aldaar.
Nadat de Spanjaarden de Geuzen hadden verslagen en uit elkaar gejaagd, kwam
Jan Michielsz. naar Engeland terug en werd later predikant op de vloot der
Watergeuzen.
Het eerst diende hij op het schip van den graaf van der Marck, het admiraalsschip,
genaamd ‘te Sanglier’; hij hield niet alleen daar gebeden voor het scheepsvolk, maar
ook bij de aanvang van den krijgsraad. Later stond hij op de schepen van Jacob
Cabeljauw en Sonoy.
Zie over hem: v a n V l o t e n , Nederl. Volksopstand (1858) I, 309, 311; v a n
G r o n i n g e n , Gesch. der Watergeuzen; d e C o u s s e m a k e r , Troubles religieux
I-IV.
Vogels

[Michielsz., Jochem]
MICHIELSZ. (Jochem), wiens eigenlijke naam S t e u f h a a s zoo goed als niet in
gebruik was, werd geboren te Amsterdam, omstreeks 1648, hij overleed te Batavia
9 Nov. 1685. In 1668 wordt hij vermeld als matroos, ‘bescheyden in 't prauwenhuys’,
dus bij het ‘indiaensch cleen vaertuijgh’ aan de w. zijde der stad onder de punten
Groningen en Zeeburg. Na zijn bevordering tot hoogbootsman wordt hij 9 Sept.
1672 tot opziener van genoemd huis aangesteld. In 76 komt hij voor in den rang
van luitenant, in welk jaar hij aan Poolman's legermacht in O.-Java wordt toegevoegd,
waarin hij zich door zijn dapperheid onderscheidt. Vervolgens neemt hij onder
Speelman (1 Febr. 1677) deel aan de expeditie tegen Troenodjojo. In 78 fungeert
hij als bevelhebber over de vloot, die Pamanoekan moet blokkeeren, waarna hij in
1679 bevorderd wordt tot kapitein over het prauwenhuis en de kleine vaartuigen.
Het gelukte hem Cheribon in 1680 tot onderwerping te brengen. Als belooning krijgt
hij in 81 zijn aanstelling tot kapitein en wordt hij aangewezen om deel te nemen aan
de expeditie tegen Bantam (1682) onder Fr. Tack. Toen na de landing der voorhoede
de tegenpartij buiten het bereik van ons geschut was geraakt en het haar gelukt
was de onzen in verwarring te brengen, verscheen M. op dat hachelijk oogenblik
bijtijds tot ontzet. De vijand werd dermate geteisterd, dat hij van alle zijden afliet en
in de grootste wanorde op de vlucht sloeg. In Juni 1685 wordt hij met 8 pentjalangs
of oorlogsvaartuigen naar Tjiasem gezonden, om daar een roovende bende te
verjagen. Kort daarop is hij overleden. Hij schijnt de laatste commandant der bakeleisof oorlogsprauwen te zijn geweest. In hem verloor de Compagnie een bekwaam,
dapper aanvoerder.
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Hij was gehuwd met A u g u s t i n a L o d r i g o , of R o d r i g o , waarschijnlijk van
mardijksche afkomst. Zij schonk hem 5 kinderen.
Zie: d e H a a n Priangan I; v a n D e v e n t e r , De Ned. op Java I, 270v, 315-316;
d e J o n g e , Opkomst VII, 386.
Bartelds

[Midderigh, Johannes Henricus]
MIDDERIGH (Johannes Henricus), geb. te Rotterdam (gedoopt 6 Juli 1753), overl.
aldaar 30 Apr. 1800, was wijnkooper en werd op 21 Jan.
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1795, kort nadat Willem V ons land verlaten had, als een der 12 kiezers aangewezen,
die een provisioneel bestuur van Rotterdam moesten kiezen. De kiezers mochten
niet in dat bestuur zitten. Ook bij de verkiezing van het definitieve bestuur van
Rotterdam op 20 Febr. d.a.v. werd hij niet gekozen. Wel echter werd hij 27 Jan.
1796 voor het district Rotterdam 1 gekozen tot lid der Nationale vergadering. Hij
behoorde hier tot de partij van pastoor Witbols, die een vrij groot aantal
roomschkatholieke, zeer radicale volgelingen, de meesten uit Holland, enkelen uit
bataafsch Brabant, had. In de 2½ jaren, dat zij zitting hadden, is de staatkundige
meening van de meesten niet veel gewijzigd, alleen van Hooff (dit deel, kol. 821)
werd gematigd.
Bij de nieuwe verkiezingen voor de Nationale vergadering op 2 Aug. 1797 werd
Midderigh te Rotterdam niet herkozen. Toen er door het niet aannemen der
benoeming, ook door de plaatsvervangers, in het district den Haag 3 op 21 Sept.
d.a.v. een nieuwe verkiezing plaats vond, werd Midderigh daar gekozen, een bewijs,
dat hij niet tot de onbeduidende leden behoorde, hoewel hij in het anonieme
gedenkschrift (waarschijnlijk van Mr. J. van Beeftingh) in Bijdragen en mededeelingen
van het historisch genootschap te Utrecht, 1910, blz. 191, als zeer dom gekenschetst
wordt. Intusschen plaatste hij een goede opmerking o.a. op 7 Apr. 1796, toen
Schimmelpenninck naar aanleiding van een adres van rotterdamsche burgers over
moeilijkheden, hun bij verkiezingen door het bestuur in den weg gelegd, zeide dat
dit een huishoudelijke zaak was. Midderigh vroeg toen: waar moet men dan tegen
zoo iets zijn recht zoeken?
Vreede was zoo zeker van Midderigh, dat hij gedaan kreeg, dat deze op 19 Jan.
1798 tot president der Nationale vergadering gekozen werd. De president had de
beschikking over het haagsche garnizoen en zoo was het mogelijk, den staatsgreep
van 22 d.a.v. uit te voeren. Midderigh bleef tot 3 Febr. president. Hij werd bij de
verdeeling in twee kamers op 4 Mei lid der Tweede Kamer.
Bij den staatsgreep van 12 Juni 1798, die in gematigde richting verliep en waarbij
11 zijner ambtgenooten gevangen genomen werden, achtte men hem niet van
genoegzame beteekenis daarvoor, maar hij werd als lid afgezet. Daarna heeft hij
geen openbare betrekking meer bekleed.
Ramaer

[Mieris, Frans van]
MIERIS (Frans v a n ), zoon van W i l l e m v a n M i e r i s en Agneta Chapman, geb.
te Leiden 24 Dec. 1689, gest. aldaar 22 Oct. 1763. Hij werd door zijn vader in de
kunst opgeleid en werd ook een voor zijn tijd verdienstelijk en accuraat schilder van
binnenhuizen, winkels en dergelijke; ook heeft hij historieschilderijen en portretten
gemaakt. Hij was een uitnemend teekenaar en in verband daarmede stellig ook
directeur der Teeken-Academie te Leiden, welk ambt hij tot zijn dood toe heeft
vervuld. Maar hij was bovendien een geleerde, die met de voornaamste geleerden
van dien tijd in nauwe betrekking stond, zoo met van Loon, van Alphen, Cannegieter,
van Alkemade en van der Schelling. Zijn terrein van werkzaamheid was vooral de
penningkunde en in verband daarmede de oudheidkunde, op ruimer gebied de
vaderlandsche geschiedenis in het algemeen. Van zijn geschiedwerken zijn de
voornaamste: Beschrijving der bisschoppelijke munten en zegelen van Utrecht in 't
o

bijzonder (Leiden 1726, fol. en 8 ; van Mieris' aanteekeningen daarop zijn meer dan
een eeuw later door A.D.
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o

S c h i n k e l uitgegeven, 's Gravenhage 1838, 8 ); Kerkelijke historie en oudheden
der zeven Vereenigde Provinciën in zes deelen. Uit het Latijn van H. v. H. door H.
v. R. (Leiden, 1726, 3 dln. fol.); Histori der Nederlandsche vorsten uit de huizen van
Beyere, Borgonje, en Oostenrijk.... ('s Gravenhage 1732-1735, 3 dln. fol.); Chronijk
van Holland van den Klerk uit de laage landen by der zee.... met eenige
aanteekeningen zoo van P. Scriverius als van den uitgever (d.w.z. Frans van Mieris;
o

Leiden 1740, 4 ); Verhandeling over de leenroerigheid van het graafschap van
Holland, mitsgaders eenige aanmerkingen op 't werk van mr. G. van Loon (Leiden
o

o

1742, 8 ); Antwerpsch Chronykje (1500-1547), uitg. d. F.G.V. (Leiden 1743, 4 );
Groot Charterboek der Graven van Holland, van Zeeland en Heeren van Vriesland,
beginnende met de eerste en eindigende met Jacoba van Beyeren (Leiden 1753,
4 dln. fol.; op het rijksarchief in den Haag is nog aanwezig een geschreven vervolg
op het charterboek; daarop is gemaakt: Chronologisch register op het vervolg van
het Groot Charterboek van van Mieris, aanwezig op het rijksarchief te 's Hage....
o

Utrecht 1859, 8 , bewerkt door A. E l i n k S t e r k Jr.); Verhandeling over het
saamenstellen en beoefenen der historien, inzonderheid der geschiedenissen van
o

o

Holland door Zographos (Leiden 1757, 8 ; Amsterdam 1790, 8 ; herdr. m. aant. van
o
P.G. W i t s e n G e y s b e e k , Amsterdam 1826, 8 ); Handvesten en Privilegien van
Leyden (Leiden 1759, fol.); Beschryving der stad Leyden, vervolgd door D a n . v a n
A l p h e n (Leiden 1762-1784, 3 dln. fol.; het vervolg van v. A. vangt aan in het
midden van het tweede deel). Van het werk van van Mieris houden zijn publicatiën
over Leiden nog steeds waarde; maar vooral wordt nog steeds gebruikt zijn
charterboek, dat voor bepaalde perioden der hollandsche geschiedenis nog
onmisbaar is. Van van Mieris is een groot deel der handschriftelijke nalatenschap
bewaard gebleven. De bibliotheek van de Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde te Leiden bezit een aantal brieven van en aan hem. A.D. Schinkel bezat
een aantal handschriften van hem; vgl. den catalogus van zijn bibliotheek (den Haag
1864). Het handschrift van de Histori der Nederlandsche vorsten berustte omstreeks
1870 bij Dr. G. Munniks van Cleeff te Utrecht. Van Mieris bleef ongehuwd.
Een portret van hem met zijn vader door W. van Mieris is gegraveerd door J.
Houbraken: M o e s , Iconographia batava noemt van hem vijf zelfportretten.
Zie: de gewone biographische woordenboeken, ook die der beeldende
kunstenaars; S c h i n k e l , Geschied- en letterkundige bijdragen 47 vlg.; W i t s e n
G e y s b e e k , Gesch. der Ned. letterkunde 284, 308; v a n K a m p e n , Gesch. der
kunsten en wetenschappen II, 211, 359; d e W i n d , Bibliotheek der Ned.
geschiedschrijvers. Aanhangsel 14; t e W i n k e l , Ontwikkelingsgang der Ned.
letterkunde III, 561.
Brugmans

[Miero, Leendert]
MIERO (Leendert), geb. te Grodka bij Lemberg 1755, overl. te Batavia 20 Mei 1834.
Op 22-jarigen leeftijd kwam deze jonkman van poolschisraëlietische afkomst in
dienst der O.I.C. te Batavia aan, waar hij geplaatst werd in de lijfwacht van den
G.-G. Reinier de Klerk (1777-80), die zijn landhuis op Molenvliet verkoos boven het
ongezonde kasteel in de haast onbewoonbaar geworden oude stad. Wegens
plichtverzuim werd hij daar op zekeren dag zoo ongenadig met een rotan afgerost,
dat hij zwoer den onderganen smaad te wreken en in datzelfde huis de upper ten
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als gastheer te ontvangen. Die geeseling werd de veer, die hem omhoog zou houden
in zijn
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levensstrijd. Na beëindiging van zijn dienstverband werd hij vrijburger en vestigde
zich als goudsmid, daarbij zijn eigenlijken naam J e h o e v e B e n j e g i e h i e l
S n i j d e r zorgvuldig vermijdend. Het feit dat hij in zijn jeugd en ook op lateren
leeftijd lezen noch schrijven geleerd had, stond hem niet in den weg om na verloop
van jaren door gelukkige handelsoperaties en welgeslaagde speculaties zich tot
een van de aanzienlijkste richards der indische hoofdstad omhoog te werken. Doch
op het voorname woonhuis, het tooneel zijner pijniging, moest hij nog lang wachten.
Na den dood van de Klerk en diens weduwe kwam het in bezit van Johannes Siberg,
die het bewoonde tot 1817. Lambert Zegers Veeckens, de nieuwe eigenaar, deed
het reeds in 1819 over aan Miero. Op den dag van den eens bij de drie aartsvaders
gezworen duren eed werd Batavia's beau monde genoodigd op een schitterend
festijn in het oude huis der dienstbaarheid. Het was onzen parvenu-landheer
beschoren dit nog veertien malen te mogen herdenken. Na zijn dood werd het huis
in 1843 door de Ned. herv. diaconie overgenomen, later werden er de bureau's voor
het mijnwezen gevestigd en thans is het voor 's Lands archief bestemd. Miero's graf
moet te vinden zijn op zijn vroeger landgoed Pondok Gedeh achter Mr. Cornelis.
Hij was gehuwd met A n n a t j e J o s e p h R u b e n s . Zijn dochter S e w a D i n a
M i e r o huwde 2 Dec. 1821 met den notaris J.C. M e i j e r . De nu nog in Indië
levende Miero Meijer's zijn diens afstammelingen.
Zie: de H a a n , Oud- Batavia II (Batav. 1922); N a g e l , Schetsen uit mijne
javaansche portefeuille (1828).
Bartelds

[Milde, Hendrik]
MILDE (Hendrik) of M y l d e v a n C u l e m b o r g , kartuizer, overl. te Keulen 24
April 1436. Hij was geprofest monnik van het kartuizerklooster Nieuwlicht buiten
Utrecht. Toen Albertus Buer (dl. II, kol. 272), prior van dit klooster, in 1414 werd
belast met het bestuur der chartreuse in Roermond, is Hendrik M. prior van Nieuwlicht
geworden. Slechts korten tijd is hij dit gebleven, want omstreeks 1422 is hij
overgegaan naar het convent van het Sint Barbara-klooster te Keulen, waar hij een
zoogenaamde tweede professie heeft gedaan. Van 1430 tot 1434 is hij aldaar nog
prior geweest. In de jaren, welke hij in het utrechtsche klooster doorbracht, heeft
daar de kunst van het afschrijven en verluchten van boeken gebloeid. Ook Hendrik
M. schijnt in zijn cel de schrijfkunst te hebben beoefend. In de universiteitsbibliotheek
te Utrecht wordt nog een handschrift bewaard, afkomstig van de kloosterboekerij
Nieuwlicht, hetwelk door hem is afgeschreven. Deze codex, beslaande 115 bladen
folio, bevat: Richardus de Sancto Victore, Commentarius in Apocalipsim. Zijn
opvolger als prior te Utrecht is geweest Hendrik van Veethusen (dl. VI, kol. 1299).
Het necrologium van Nieuwlicht vermeldt op 16 November het overlijden van:
‘G e r a r d u s M i l d e d e C u l e m b o r c h , opidanus Dordracensis’.
Zie: Cartae Capituli Generalis ordinis Cartusiensis (ms. Certosa del Galuzzo,
Florence); L. v a n H a s s e l t , Het Necrologium van het Karthuizerklooster Nieuwlicht
of Bloemendaal buiten Utrecht in Bijdr. en Meded. Hist. Gen. Utr. IX (1886), 155,
261, 337, 364; Catal. codicum manu script. Bibl. Univ. Rheno Traj. (1909) I, 276;
A.W. B y v a n c k e n G.J. H o o g e w e r f , Noord-Nederl. Miniaturen in handschr.
der 14e, 15e en 16e eeuw, tekst (den Haag 1925), passim; K. M e i n s m a ,
Middeleeuwsche Bibliotheken, 157.
Scholtens
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[Millies, Henricus Christiaan]
MILLIES (Henricus Christiaan), geb. te 's Gravenhage 15 Oct. 1810, overl. te Utrecht
26 Nov. 1868. Hij ontving zijn opleiding tot predikant aan het luthersch seminarie te
Amsterdam, waar hij in 1832 proponent werd. Hij stond achtereenvolgens te
Kuilenburg, Haarlem en Utrecht en werd in 1847 hoogleeraar aan genoemde
kweekschool. In deze functie werkte hij als lid van het hoofdbestuur van het Ned.
bijbelgenootschap krachtig mee tot de uitzending van geleerden naar den indischen
archipel ter bestudeering der inlandsche talen om aldus de bijbelvertaling te
bevorderen. Als gevolg daarvan vertrok Dr. B.F. Matthes (dl. II, kol. 883) in 1848
als afgevaardigde van het Ned. bijbelgen. naar Zuid-Celebes, waar de
makassaarsche en boegineesche taal zijn studie-object werd. In hetzelfde jaar reisde
H. Neubronner van der Tuuk (dl. II, kol. 1458) voor dat doel naar de Bataklanden.
In 1856 trad M. op als hoogleeraar in de oostersche taal- en letterkunde aan de
universiteit te Utrecht. Bekend is zijn boek: Recherches sur les monnaies des
indigènes de l'archipel indien et de la péninsule malaie ('s Grav. 1871) uitgegeven
na zijn dood door G.K. Niemann (dl. I, kol. 1375). Verschillende bijdragen van zijn
hand werden opgenomen in het Aardrijkskundig- en statistisch woordenboek van
N.I. in de Verslagen en mededeelingen der Kon. acad. v. wetensch. en in de Revue
de la numismatique belge.
Zie: V e t h , Tijdschr. v. N.I. I (1869); B o o t , Jaarboek der Kon. acad. v. wetensch.
(1868); d e J o n g in Ned. Spectator no. 52 jaarg. 1868.
Bartelds

[Minkelers, Johannes Franciscus]
MINKELERS (Johannes Franciscus), M i n c k e l e e r s , geb. te Maastricht, priester,
overleed aldaar 1 Juli 1848 oud 75 jaar. Hij studeerde aan de universiteit te Leuven
in de Valk en behaalde de vierde plaats bij de promotie der filosofie 1793; vgl.
Promotiones Gen. 1750-1797 (Brux. z.j.) 121. Hij werd 1796 priester gewijd te
Mechelen. Reeds het volgende jaar moest hij uitwijken, omdat hij den eed van haat
weigerde af te leggen. Hij werd kapelaan te Liempde en in 1798 te Driel. 1806 werd
hij benoemd tot pastoor te Driel. 33 jaar kweet hij zich met liefde en toewijding van
zijn taak en bouwde in de plaats der schuurkerk een flinke kerk met pastorij, 1832.
Tevens was hij deken van Zalt-Bommel. Zijn ziekelijkheid sinds 1830 dwong hem
ontslag te nemen, 1839. Hij keerde naar zijn geboortestad terug en overleed aldaar.
Zie: K e r s t e n s , Journal hist. XV (1848), 206; S c h u t j e s , Geschiedenis bisdom
den Bosch III, 488.
Fruytier

[Modaeus, Martinus]
MODAEUS (Martinus), M o d d e u s , Modde, priester, geb. te Utrecht, uit
protestantsche ouders, overl. te Rotterdam 7 Jan. 1630. Hij behaalde waarschijnlijk
te Keulen of te Leuven den graad van licentiaat in de theologie en was eerst een
jaar als medehelper werkzaam in de missie te Rotterdam en omstreken. Hij was de
eerste seculiere priester, die zich na de reformatie te Rotterdam metterwoon vestigde,
en werd aangesteld door den vicaris Rovenius, 1616. Bij de burgers in de stad en
ook in den omtrek was hij zeer bemind wegens zijn bescheidenheid, geleerdheid
en zachtmoedigheid. 3 Maart 1621 werd hij door den apostolischen vicaris der missie
benoemd tot kanunnik van Sint Pieter te Utrecht, wat slechts een ijdele titel was.
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Deze schreef hem nog een brief om hem op te beuren in zijn slepende ziekte
(dagelijksche koorts) en raadde hem sterk af, bij den pater Jezuïet, die te Rotterdam
een statie had reeds vóór Modaeus, nog een anderen Jezuïet, pater Kieviet, aan
te nemen, 8 Dec. 1629 (de brief in Bat. Sac. II, 198). Deze pater Theod. Kieviet
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(dl. III, kol. 690) was de neef van den rotterdamschen advocaat Arn. Kieviet., den
schrijver van het bekende Catholiek Memorieboek (dl. I, kol. 1249). Modaeus stond
blijkbaar in nauwe betrekking tot deze naar de katholieke kerk Teruggekeerde familie.
Zijn portret, geschilderd door een onbekend kunstenaar, bevindt zich in de kerk
der Oudbisschoppelijk klerezie te Rotterdam.
Zie: Hist. ep. Ultrajectensis, 366; Bijdr. bisdom Haarlem XIX, 178; Archief aartsb.
Utrecht I, 217, X, 233, XX, 364, L, 408; De Katholiek LX (1871), 71; Studiën XXXIV
(1889), 44.
Fruytier

[Modderman, Antony Ewoud Jan]
MODDERMAN (Antony Ewoud Jan), geb. 27 Sept. 1838 te Winschoten, overl. 7
Aug. 1885 te 's Gravenhage, zoon van H e n d r i k J a c o b H e r m a n
M o d d e r m a n en A d r i a n a S i b i l l a C a t h a r i n a E m m e n . Promoveerde te
Leiden op 13 Juni 1863 tot doctor in het romeinsch en hedendaagsch recht op een
beroemd geworden proefschrift, De Hervorming onzer Strafwetgeving ('s Gravenhage
1863). Vestigde zich in September van datzelfde jaar als advocaat te 's Gravenhage
en werd op 21 Juli 1864 benoemd tot hoogleeraar in het strafrecht aan het
Athenaeum illustre te Amsterdam. In November 1870 in gelijke functie benoemd
aan de universiteit te Leiden, maakte hij deel uit van de den 28en September 1870
ingestelde staatscommissie voor de samenstelling van een Wetboek van Strafrecht.
Den 18en Augustus 1879 werd hij benoemd tot Minister van Justitie in het
zakenkabinet van Lynden van Sandenburg. Als zoodanig wist hij behalve een aantal
andere belangrijke wetten het mede door hem ontworpen Wetboek van Strafrecht
in het staatsblad te brengen. In April 1883 trad hij met het geheele kabinet als
minister af. Den 29en April 1883 werd hij benoemd tot Minister van Staat, den 29en
Mei 1885 tot lid van den Hoogen Raad, als hoedanig hij echter nimmer is beëedigd,
daar de ziekte, die hem ten grave voerde, hem reeds had aangetast.
Een in memoriam aan Modderman gewijd, van de hand van W. v a n d e r V l u g t ,
is te vinden in de Gids, 49e jaarg. 1885, 116. Een biographie door C.J. S i c k e s z
met een lijst van Modderman's geschriften in Levensberichten van de Maatsch. der
Nederl. Letterkunde.
Zijn portret bestaat in houtsnede door Tilly.
Een dictaat der colleges van Modderman over het nederlandsche strafrecht uit
de bibliotheek van Mr. S. Muller Hzn. is aanwezig in het Rotterd. leeskabinet.
Zie voorts: P. v a n H e y n s b e r g e n , Geschiedenis der Rechtswetenschap in
Nederland (Amst. 1925) 219 e.v.
van Bemmelen

[Modersohn, Justus]
MODERSOHN (Justus), M o e d e r s z o o n , priester, geb. te Munster in Westfalen
1637, overleed plotseling te Amsterdam 8 Jan. 1693. Na het voltooien zijner lagere
studie kwam hij naar Leuven, volgde de lessen der filosofie en der theologie als
student van het hollandsch college, tot aan den graad van baccalaureus formatus.
April 1664 was hij pastoor-missionaris te Amsterdam en begon een nieuw
doopboek. Hij was een zeer bemiddeld man en had op eigen kosten zijn huis op de
Brouwersgracht tot een kerk doen inrichten. Hij verzamelde een rijke bibliotheek,
want hij beminde zeer de studie, voornamelijk de theologie, de wiskunde en muziek.
Hij verstond de voornaamste vreemde talen en maakte veel werk van zijn preeken,
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welke hij zelfs op gewone werkdagen van de vasten en den advent hield. De
provicaris noemt hem: ‘vir maximae eruditionis,
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indefessi laboris et ardens zelator’. Hij had den titel van protonotarius apostolicus
en was lid van het zoogenaamde haarlemsch kapittel sinds 1680. De jansenistische
richting had invloed op zijn wijze van spreken en handelen. Na zijn dood kwam zijn
kerk in bezit der Jansenisten. Hij had ze echter bij testament 29 Aug. 1692, op naam
van zekeren Petrus Bleyenberg, met al zijn bezittingen geschonken aan het kapittel
van het vicariaat van Haarlem. De voorwaarden vindt men: Bijdr. Haarlem XVII,
140. Deze verhuurde ze aan priesters, die, toen de scheuring plaats had, zich bij
deze partij aansloten.
Men vond onder zijn geschriften den opzet van eenige werken; slechts twee zagen
het licht: Conciones quadragesimales seu commentarius litteralis et moralis in
septem psalmos poenitentiales autore Justo Modersonio protonot. Apost. past.
Amst. etc. (Antv. Alb. Klumper 1697, 905 blz.). Zijn preeken, eerder theologische
lessen, werden zeer op prijs gesteld. Het haarlemsch kapittel, dat nog jaren in zijn
samenkomsten besluiten nam over de nalatenschap van pastoor Modersohn,
bepaalde, dat de preeken van den pastoor zouden bewaard worden en ter inzage
liggen te Haarlem in de St. Bernardusstatie, 1696 en 1697. Met algemeene stemmen
werd besloten, 28 April 1699, dat de preeken van Modersohn, de fide, spe, et
charitate, moesten gedrukt worden, waarvoor de heeren van der Meye, van der
Meer en Pauwels zich bereid verklaarden te zorgen. Van den reeds vermelden druk
wordt in de akten van het kapittel niet gesproken.
Reeds in de vergadering van 31 Mrt. 1693 werd aan de heeren van der Meye en
van der Meer opgedragen de bibliotheek van Modersohn zoo spoedig mogelijk te
verkoopen. Op zijn verzoek verkreeg, 1695, de vicaris-apostolicus, Petrus Codde,
die ook eenige gunsten bij testament had ontvangen, van het kapittel een zeker
deel van de bibliotheek van Modersohn tegen een som, welke hij gedurende zijn
leven in vruchtgebruik mocht behouden. Na zijn dood werd daarvoor 4000 gulden
geëischt door het kapittel.
Pastoor Modersohn had een vertaling uitgegeven van den catechismus van den
bisschop van Sens. Deze was als catechismus van Modersohn of groote catechismus
in eere bij de jansenistischgezinde priesters en werd 1697 bestreden door den
vurigen Adr. van Wyck in een vlugschrift (dl. VII, kol. 1343). De titel van het werkje,
te Rome aangeklaagd doch niet veroordeeld, is: Christelijke Onderwijzinge zeer
dienstig voor oude als jonge Personen; om deselve te onderwijzen in de voornaamste
geheymenissen des Catholijke Geloofs en in de nodigste Regels van de ware
Godvrugtigheid. Verdeelt in vier en veertig lessen.
P a q u o t drukt een latijnsch vers af op den dood van pastoor Modersohn.
Zijn portret, geschilderd door J. de Bray, werd door J. Klopper gegraveerd; onder
de gravure staat een latijnsch gedicht van 12 verzen.
Zie: P a q u o t , Mémoires hist. litt. VII, 325-327; Bijdr. bisdom Haarlem V, 109,
XII, 420, XV, 218-221, XVII, 114-121, 136-140, 143-145, 304-306, XXXVII, 229;
Archief aartsb. Utr. V, 6, XII, 305, 311, XLIV, 217, 228, 293, 299.
Fruytier

[Moens, Johan Carel Bernelot]
MOENS (Johan Carel B e r n e l o t ), geb. te Kralingen 4 Jan. 1837. overl. te Haarlem
2 Oct. 1886. Deze verdienstelijke bevorderaar der kinacultuur op Java ontving zijn
opleiding tot apotheker te Utrecht, waarna hij in 1857 benoemd werd bij den milit.
geneesk. dienst in West-Indië. Overgegaan
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in oostindischen dienst (Nov. 58), was hij van 1858-66 werkzaam op het chem.
laboratorium te Batavia, belast met analyses van delfstoffen en aardsoorten. Van
1866-72, na zijn bevordering tot apotheker 2e kl. en zijn plaatsing aan het militair
hospitaal te Weltevreden, nam hij het onderzoek van het drinkwater op zich en kreeg
hij naam door zijn studie van de kina. In 1872 werd hij benoemd tot scheikundige
bij de gouvernementskinacultuur, kort daarna tot adjunct-directeur, waarna in 1875
zijn aanstelling volgde tot directeur dier instelling. Zijn boek De kinacultuur in Azië
van 1854-82 (Batavia 1882) is het standaardwerk voor de geschiedenis van dit
product. Zijn naam leeft voort in de voornaamste javasche kinasoort van dezen tijd
‘Cinchona Ledgeriana Moens’, afkomstig uit Caupolican in N. Bolivia (vgl. ook het
art. Ledger in dit deel kol. 1018).
Zie: N e u h a u s , Geneesk. Tijdschr. v. Ned. Ind. XXVI; Tijdschr. der Ver. tot Bev.
der geneesk. wetensch. in N.I. dl. XIV, (1872).
Bartelds

[Moers, Philippus Reinerus]
MOERS (Philippus Reinerus), geb. te Thorn 2 Jan. 1770, overl. te Broeckhuysenvorst
10 Oct. 1830, zoon van F r a n c i s c u s I g n a t i u s , meier van Neeroeteren, en van
J o a n n a L u c i a B r i g i t t a R a n d h a x e , trad in het Bernardijnenklooster te
Grevenbroich bij München - Gladbach, onderging de suppressie in 1802, werd in
1808 kapelaan te Broeckhuysenvorst en 25 April 1808 lid der Horster
priesterbroederschap. Hij woonde aanvankelijk te Broeckhuysen, waar hij rentmeester
was der familie Strouven, en betrok later de nieuw gebouwde kapelanie te
Broeckhuysenvorst.
Zie: J a n V e r z i j l , Familie Moers te Thorn in Maasgouw (1927), 6-7, 21.
Verzijl

[Moesa, Raden Hadji Mohamad]
MOESA (Raden Hadji Mohamad), geb. 1822, overl. te Garoet 10 Aug. 1886. Zijn
vader, van aanzienlijke soendaneesche afkomst, patih (iets als adjunct-regent) van
het regentschap Limbangan in O. Priangan, had hij als kind op den bedevaartstocht
naar Mekka vergezeld. Zelf is hij tot zijn dood hoofdpanghoeloe van Limbangan
geweest (men zou dezen ambtenaar den opperkerkvoogd kunnen noemen, die
tevens als een soort vrederechter en als mohammedaansch adviseur bij den landraad
fungeert). Door hechte vriendschapsbanden vereenigd met Karel Frederik Holle (dl.
I, kol. 1139) heeft hij met deze samengewerkt aan zijn levenstaak, de opbeuring
van het soendaneesche volk uit zijn achterlijken staat. Daartoe stond de stichting
van volksscholen op beider programma. Hij schreef tien leesboeken voor
schoolgebruik en voor ouderen, o.a. Handleiding voor de cultuur van padih op natte
velden. Aan hem is te danken de stichting van een gesubsidieerde bijzondere school
te Garoet, die voor de helft inlandsche leerlingen telt. Bij de opheffing van het z.g.
Preanger-stelsel, waartoe de regeering op advies van haar adviseur-honorair voor
inlandsche zaken, K.F. Holle, op 1 Juni 1871 overging, maakte Raden Moesa zich
buitengewoon verdienstelijk door de mohammedaansche geestelijkheid met de
afschaffing der djakat genoegen te doen nemen, ofschoon dit op aanzienlijke
vermindering hunner inkomsten te staan kwam. Onder djakat verstond men de
verplichte aalmoezen, welke de bevolking moest leveren aan de geestelijken, die
tevens voor den regent de heffers der belastingen waren. Zijn kinderen traden in
het voetspoor huns vaders. Zijn zoon Raden K a r t a w i n a t a en zijn dochter Raden
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Ajoe L a s m i n i n g r a t schreven mede vele leesboeken. De laatste bevorderde na
haar huwelijk met den regent van
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Limbangan het onderwijs voor meisjes. Een tweede zoon werd regent van Lebak.
Zie: L e v y s o h n N o r m a n in Eigen Haard jaarg. 1888.
Bartelds

[Mogge, Pieter]
MOGGE (Pieter), geb. te Zierikzee, Dec. 1698, overl. aldaar 6 Nov. 1756, zoon van
H u b e r t u s , heer van Renesse, burgemeester en raad der stad Zierikzee en van
M a r t i n a O c k e r s e . Hij promo veerde in de rechten te Leiden, waarna hij zich
vestigde in zijn geboorteplaats. Reeds op 21-jarigen leeftijd bekleedde hij daar
verschillende stedelijke ambten, was er driemaal burgemeester (in 1728, 32, 36),
werd in 1737 lid der Alg. Rekenkamer te 's Gravenhage en 2 jaren later lid der
St.-Generaal. Toen hij 29 April 1747 uit den Haag in Zierikzee aankwam, werd hij
door het gepeupel voor landverrader uitgescholden en mishandeld, daar men hem
er van verdacht anti-stadhouderlijke gevoelens te koesteren en dus tegen de
verheffing van den Prins te zijn. Om erger te voorkomen bracht een officier van de
wacht hem op een puinwagen naar het Heerenlogement, waar hij voor zijn eigen
veiligheid in gijzeling gesteld werd. Bij de komst van Willem IV werden de door het
volk afgezette regenten in hun waardigheid hersteld en herkreeg ook M. de vrijheid
(2 Juni 1747). In de Ned. Herv. kerk te Dreischor is zijn praalgraf, alsmede die van
twee leden der familie Ockerse nog te vinden.
Mogge bezat drie heerlijkheden, een groot deel der tienden in Staats-Vlaanderen
en 1,6 millioen aan effecten. Daar hij ongehuwd was gebleven, werden verschillende
personen en instellingen mildelijk door hem bedacht. Vooral Zierikzee deelde in zijn
gunst, niet alleen door de bepaling dat zijn erfgenamen zich daar metterwoon
moesten vestigen, maar ook door de stichting van een hoogeschool aldaar, waartoe
hij ruim vier ton bestemd had. Het aantal professoren, hun bezoldiging, benoeming
enz. had hij nauwkeurig geregeld. Bleef de toestemming tot de oprichting langer
dan drie jaren uit, dan moest voor dit bedrag een tehuis gebouwd worden van
minstens 18 duizend gulden voor kinderen van overleden militairen beneden den
rang van officier, die in zeeuwschen dienst waren geweest. Tot hun twintigste jaar
zouden zij daarin mogen verblijven. De vraag of Zierikzee al of niet met een
hoogeschool zou verrijkt worden, heeft een tiental jaren de gemoederen bezig
gehouden, tot eindelijk de stichting afgestuit is op den fellen tegenstand van Holland,
hetwelk zich beriep op het octrooi van 13 Januari 1575, dat de leidsche universiteit
voor beide gewesten van Prins Willem verkregen had. Men moest, toen de gezette
tijd reeds lang verstreken was, dus overgaan tot den bouw der genoemde
weesinrichting. Er deed zich echter het onvoorziene geval voor, dat de door den
erflater bedachte kinderen ten eenen male ontbraken, daar er geen troepen ter
beschikking stonden van de provincie Zeeland. De erven berustten erin, dat het
hiervoor bestemde bedrag aan de stad zou komen, mits hun de helft toebedeeld
werd van de in al die jaren opgeloopen rente. De stedelijke regeering heeft de
hoofdsom besteed aan verschillende middelen, waardoor zij hoopte de noodlijdende
stad den vroegeren bloei te kunnen hergeven.
Zijn door een onbekend kunstenaar geschilderd portret is in het stadhuis te
Zierikzee; portretten in lithographie door T.W. den Doop en Kerstel.
Zie: W a g e n a a r , Vad. Historie XX, 75, 100; D r o o g e n d i j k , Van een
zeeuwsche hoogeschool die er nooil geweest is, in de N.R. Ct. Av. blad 27 Mei
1927.
Bartelds
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[Mol, Jan]
MOL (Jan), kartuizer, overl. 11 Juli 1569 te Geertruidenberg. Hij was aanvankelijk
geprofest monnik van het kartuizerklooster Nieuwlicht buiten Utrecht, waar hij het
ambt van vicarius heeft bekleed. Later is hij professus geworden van de chartreuse
‘Het hollandsche Huis’ bij Geertruidenberg. In het klooster Zonneberg bij Kampen
heeft hij eenigen tijd de ambten van vicarius en procurator waargenomen. Ook heeft
hij dit klooster als prior bestuurd. Later is hij teruggekeerd naar het huis zijner
professie bij Geertruidenberg. In de cartae van het generaal kapittel der Grande
Chartreuse van 1570, die zijn overlijden meldden tegelijk met dat van zekeren
Matthaeus Moens, zijn deze beiden verward.
Zie: Cartae Capituli Generalis Ordinis Coartus. (ms. Cartus del Galuzzo, Florence);
Bijdr. en Med. Hist. Gen. Utr. (1886) IX, 288, 366; Huisarchief Bergh (te Arnhem),
nos. 144, 146.
Scholtens

[Molitoris, Johannes]
MOLITORIS (Johannes) of M u l d e r s , geb. te Horst (Lb.) in 1580, overl. te Oirloo
29 April 1663, begraven te Horst 2 Mei d.a.v.; hij studeerde aan het Montaner college
te Keulen, waar hij in 1602 tot magister promoveerde en in 1604 priester gewijd
werd; was in dat jaar vicaris van het St. Martinus-altaar te Horst en volgde in het
laatst van genoemd jaar Rutger Woest op als pastoor van Oirloo, waar hij op
Allerheiligen zijn eerste predicatie hield, welk ambt hij 59 jaren bediende. Evenals
zijn voorganger nam hij meerdere jaren het Zaterdagsch officie in de O.L.
Vrouwe-kapel van het naburige Oostrum waar. Hij leefde in een zeer bewogen tijd.
In 1635 sleepten pest, roode loop en heete koorts niet minder dan 205 zijner
parochianen ten grave, terwijl het leger des Keizers (de Croaten), dat daar
ingekwartierd was, oorlog en hongersnood met zich sleepte. Toen in den retorsietijd
de vrije uitoefening van den katholieken godsdienst verboden was, moest hij de
vlucht nemen en bleef hij in 1637 en 1638 in ballingschap, zooals hij eigenhandig
in het register van Oirloo aanteekende. Bij testament van 7 April 1663 stichtte hij in
de kerk van Horst een jaargetijde met bedeeling aan de armen en drie studiebeurzen,
elk van 33 daalders, voor studenten uit zijn familie, uit Horst en uit Oirloo. De stichting
werd 6 Mei 1663 door Jacobus van Oeveren, deken van het kapittel van Roermond,
goedgekeurd. Een dezer beurzen, welke uitsluitend voor een student aan het
seminarie te Roermond moest dienen, werd bij koninklijk besluit van 18 Juni 1823
hersteld ten voordeele van de bloedverwanten des stichters en van inwoners uit
Horst en Oirloo. Bestuurders en begevers zijn drie der naaste verwanten des
stichters.
Zijn neef was Christiaan Mulders (zie kol. 1187).
Zie: J o s . H a b e t s , De studiebeurzen in Nederlandsch Limburg, 75-76; d e z .,
Geschiedenis van het tegenwoordig bisdom Roermond III, 622-623; Maasgouw
(1908), 66 (1909), 20-21; A d o l f S t e f f e n s , Geschiedenis der aloude heerlijkheid
en der heeren van ter Horst, 188.
Verzijl

[Moll, Willem]
MOLL (Willem), zoon van J a n W i l l e m M o l l , geb. te Dordrecht 28 Febr. 1812,
gest. te Amsterdam 16 Aug. 1879. Hij ontving lager en gymnasiaal onderwijs in zijn
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vaderstad en werd daarna 30 Nov. 1830 als student te Leiden ingeschreven. Voordat
hij zich aan de studie wijdde, deed hij evenwel tot Sept. 1831 dienst als vrijwillig
schutter. Daarna vatte hij ernstig de studie der theologie aan onder leiding van
Clarisse, van der Palm, te Water en vooral van Kist, die hem echter eerst later
persoonlijk heeft leeren waardeeren. In December 1833 reeds werd Moll bekroond
voor de beantwoording van een prijsvraag over de ver-
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betering der kerkmuziek onder de Protestanten naar het voorbeeld der oude
Christenen. Moll, die behalve wetenschappelijk ook muzikaal en dichterlijk aangelegd
was, was altijd bijzonder in zulke onderwerpen thuis. Den 3. Aug. 1836 deed hij
proponentsexamen voor het provinciaal kerkbestuur van Noord-Holland. Zijn
proefschrift over Ambrosius bleef in de pen, toen hij 22 Mei 1837 als predikant werd
beroepen in de Vuursche; 8 Mei 1847 werd hij honoris causa te Leiden doctor in de
godgeleerdheid. Den 3. Sept. 1837 deed hij zijn intrede in de Vuursche, vanwaar
hij den 3 Dec. 1844 werd beroepen te Arnhem. Daar deed hij 3 Mei 1845 zijn intrede.
Reeds 4 Maart 1846 werd hij, hoewel de derde der voordracht, door den raad van
Amsterdam benoemd tot hoogleeraar in de kerkgeschiedenis, de exegese en de
dogmatiek. Hij aanvaardde zijn ambt den 11 Juni d.a.v. met een oratie De iis quae
nostra aetate in futuris ecclesiae antistibus informandis minime negligenda sint
(Amst. 1847). Dit ambt heeft hij met veranderde opdracht tot zijn dood waargenomen,
ook nadat het athenaeum in 1877 in een universiteit was veranderd. Moll huwde 28
Juni 1837 met E l i s a b e t h v a n B r a k e l ; nadat deze hem 11 Febr. 1848 op
32-jarigen leeftijd was ontvallen, hertrouwde hij 12 Juli 1850 met A n n a E l i s a b e t h
H e n r i e t t e T h e o d o r a V o e t , die hem overleefde.
Moll's wetenschappelijk werk was in hoofdzaak kerkhistorisch. Reeds als predikant
zette hij zich tot een breed bronnenonderzoek, waarvan het resultaat was zijn
Geschiedenis van het kerkelijke leven der Christenen gedurende de zes eerste
o

o

eeuwen (Amst. 1844, 1846, 2 dln. 8 ; 2e dr. Leiden, 1855, 1857, 2 dln. 8 ). Dit boek
legde den grondslag voor de moderne kerkgeschiedenis in Nederland, die aan den
eenen kant het bronnenonderzoek op den voorgrond stelde, aan de andere zijde
den nadruk legde op goede en duidelijke, zelfs aantrekkelijke uitbeelding van de
gevonden resultaten. Moll was juist voor zulk een arbeid geschikt: aan den eenen
kant een zeer ernstig en conscientieus man, aan de andere zijde een man van diepe
vroomheid en fijnen smaak tegelijk. Zijn boek trok dan ook zeer de aandacht, niet
alleen van de geleerden, maar in een breeden kring van belangstellenden. Het was
het succes met dit boek dat Moll op den katheder van den hoogleeraar bracht. Als
zoodanig begon hij eerst met kleinere studiën: Angelus Merula, de hervormer en
o
o
martelaar des geloofs (Amst. 1851, 8 : 2e dr. zonder aant. en bijl. Amst. 1855, 8 )
en Johannes Brugman en het godsdienstig leven onzer vaderen in de vijftiende
o
eeuw (Amst. 1854, 2 dln. 8 ), die beide getuigen van de voortreffelijke eigenschappen
van Moll als kerkhistoricus. Van nog veel grooter waarde was zijn tweede groote
werk: Kerkgeschiedenis van Nederland vóór de Hervorming (Arnhem, Utrecht,
o
1864-1871, 6 st. 2 dln. m. reg. 8 ), waaraan hij ongeveer tien jaren van zijn werkzaam
leven heeft gegeven en waardoor Moll voor het eerst een doorloopende en
samenhangende beschrijving gaf van het godsdienstige kerkelijke leven onzer
voorvaderen tot aan de Hervorming. Dit groote werk is altijd zeer gewaardeerd door
mannen van zeer uiteenloopende richting, ook door Katholieken; het was bovendien
zeer suggestief door tal van onderwerpen aan te geven, geschikt voor
monographieën. Die suggestie heeft gewerkt, zoodat Molls leerlingen een bepaalde
school hebben gevormd. Moll werkte dat in de hand door de stichting in 1853 van
de Vereeniging tot beoefening van de geschiedenis der Christelijke kerk in Nederland,
die vijftien jaar heeft bestaan en in dien tijd den

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 8

1164

Kalender voor de Protestanten in Nederland en het Kerkhistorisch jaarboekje heeft
uitgegeven. Moll stond studiën af voor beide, gelijk hij in het algemeen zeer veel
kleinere monographieën heeft nagelaten. Zoo schreef hij voor het door K i s t en
hem uitgegeven Kerkhistorisch Archief en voor de door d e H o o p S c h e f f e r e n
hem uitgegeven Studiën en Bijdragen op het gebied der historische theologie zeer
veel studiën, waarvan sommige kleine boeken vormen, zoo: Johannes Anastasius
Veluanus en ‘Der leken werkwijser’; Gerlach Peters en zijne schriften; Bisschop
Adelbolds commentaar op een metrum van Boëthius; Acht collatiën van Johannes
Brinckerinck; De boekerij van het St. Barbaraklooster te Delft; Gozewijn Comhaer
enz. Behalve zijn inaugureele oratie hield hij in 1865 en 1874 de rectorale rede op
den dies; vooral de laatste: De idee der universiteit in hare historische ontwikkeling,
trok zeer de aandacht. Eindelijk sprak Moll de feestrede uit, waarmede den 15. Oct.
1877 de universiteit van Amsterdam werd geopend. Hij was juist de geschikte man
om bij zulke gelegenheden het woord te voeren, omdat hij degelijke kennis paarde
aan hooge en idealistische opvatting. Dat kenmerkt zijn werk ook in hooge mate:
daardoor ook vond hij met zijn fijnen historischen tastzin van zelf de onderwerpen,
die voor zijn vroom gemoed geschikt waren. Vandaar dan ook, dat hij er zelden toe
kwam perioden van fellen strijd te beschrijven: zoo heeft hij weinig gegeven over
de reformatie en evenmin veel over de gereformeerde kerk: het zware Calvinisme
was voor zijn zacht gemoed blijkbaar te hard. Ondogmatische, ernstige, innige
vroomheid trok hem boven alles in de kerkgeschiedenis aan.
Er beslaat een lithografisch portret van hem door L. de Koningh en een gegraveerd
door J.H. Rennefeld.
Zie: Eigen Haard, 1877, 333 vlg.; R o g g e in Ned. Spect., 1879, 286 vlg. en
Mannen van beteekenis 1879 XI, 1 vlg.; A c q u o y in Jaarb. Kon. Akad. 1879, 66
vlg. en Stud. en. Bijdr. IV, 476 vlg.; Geloof en Vrijheid 1894, 359 vlg.
Brugmans

[Moltzer, Henri Ernest]
MOLTZER (Henri Ernest), geb. 20 Mei 1836 te Wassenaar, overl. te Utrecht 14
October 1895, zoon van M.N.G. M o l t z e r , predikant, en H e n r i e t t e J e a n n e t t e
M a r i e S e r t o n . Hij bezocht het gymnasium te Haarlem. In 1855 werd hij
ingeschreven aan de hoogeschool te Leiden. Hier studeerde hij eerst theologie, na
een jaar verwisselde hij dit vak voor de letteren en rechten. Deze verandering
geschiedde vooral onder invloed van prof. Matthijs de Vries, die er zich later op
beroemde dat hij Moltzer, die als theoloog de propaedeutische colleges bezocht,
door die colleges veroverd had voor de wetenschap der vaderlandsche taal- en
letterkunde. De Vries rangschikte hem onder de uitstekendste leerlingen der
universiteit. Den 11en April 1862 werd Moltzer bevorderd tot doctor in de rechten
op een Dissertatio de ratione qua ex auctoritate Alarici II, regis Visigothorum, Gaii
Institutionum Commentarii in Epitomen redacti sunt. Een uur later promoveerde hij,
ook nu in het openbaar, tot doctor in de letteren en wijsbegeerte op een dissertatie
Over de geschiedenis van het wereldlijk tooneel in de middeleeuwen. Na zijn
promotie wilde hij zich eerst als advocaat te Haarlem vestigen, maar dit plan werd
opgegeven door zijn benoeming tot commies aan de secretarie der Nederlandsche
Bank te Amsterdam. In Juni 1862 trad hij in het huwelijk met S a r a J o h a n n a
P l o o s v a n A m s t e l . Door zijn werkzaamheden aan de bank heeft hij zich in
deze jaren meer in de
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studie van het bankwezen en van de staathuishoudkunde dan in de letteren verdiept.
Bij de oprichting in 1864 van de hoogere burgerschool te Haarlem viel op Moltzer
de keus voor docent in de nederlandsche taal- en letterkunde en ‘oeconomie
politique’. Na dit ambt nog geen jaar vervuld te hebben werd Moltzer tot hoogleeraar
in de nederlandsche taal, letterkunde en historie aan de hoogeschool van Groningen
benoemd, als opvolger van W.J.A. Jonckbloet. Den 30en Maart 1865 aanvaardde
hij dit ambt met een rede over De nieuwe Richting in de taalkunde. In de eerste
jaren van zijn verblijf te Groningen hield hij zich bij voorkeur met de nederlandsche
taalkunde bezig. Naast dit vak moest hij ook de geschiedenis des vaderlands en
van de letterkunde doceeren. Eerst stond dit laatste onderwerp meer op den
achtergrond, later begon echter ook dit een grootere plaats in zijn studiën in te
nemen. De studie der philologie bracht vanzelf de letterkundige beschouwingen
voort. In 1868 begon hij met de uitgave van de Bibliotheek der Middelnederlandsche
letterkunde. Bij het inwerkingtreden der wet op het hooger onderwijs in 1877 werd
hij ontheven van het college in de vaderlandsche geschiedenis, waardoor hij zich
meer aan de studie der nederlandsche taalen letterkunde kon wijden. Nog eenige
jaren bleef Moltzer in Groningen; in 1882 werd hij als opvolger van E.J. Brill tot
hoogleeraar aan de hoogeschool te Utrecht benoemd, welk ambt hij tot zijn dood
heeft vervuld.
Moltzer was lid van verscheiden genootschappen, sinds 1885 lid van de Koninklijke
academie van wetenschappen en ook buitenlandsch eerelid van de Koninklijke
Vlaamsche Academie.
De bibliotheek, nagelaten door Moltzer, werd door diens zoon Dr. M.N.J. M o l t z e r
te Alkmaar aangeboden aan de bibliotheek der universiteit van Utrecht.
Hij gaf uit: Diss. de ratione qua ex auctoritate Alarici II, reg. Visigothorum, Gaii
Institutionum Commentarii in Epitomen redacti sunt (Lugd. Bat. 1862); Geschiedenis
van het wereldlijk tooneel in Nederland, gedurende de middeleeuwen (Leiden 1862);
De nieuwe richting in de taalkunde. Rede (Gron. 1865); Studeeren en studeeren is
twee. Toespraak gehouden ter opening der academische lessen (Gron. 1866);
Heiligerlee en de ultramontaansche geschiedbeschouwing (Gron. 1868); Bilderdijk
en het Nederlandsche volk. Aan wien de schuld der verwijdering? Toespraak geh.
ter opening zijner lessen (Gron. 1873); Shakspeare's invloed op het Nederlandsche
tooneel der zeventiende eeuw (Gron. 1874); Hareniana. Brieven van W. en O.Z.
van Haren, uitgeg. d. H.E. Moltzer (Gron. 1876); De historische beoefening der
Nederl. taal (Gron. 1877); Anna Roemers Visscher. Letterkundige studie (Gron.
1879); Studiën en schetsen van Nederlandsche letterkunde (Haarlem 1880); De
volksverbeelding in het rijk der taal. Redevoering bij de overdracht van het rectoraat
der Rijks Universiteit te Groningen (Gron. 1881); De historische beoefening der
Nederlandsche letteren. Toespraak ter opening zijner collegiën aan de Rijks
Universiteit te Utrecht (Gron. 1882); Matthias de Vries. Ter gedachtenis. Toespraak
ter opening zijner colleges, 28 Sept. 1892 (Gron. 1892); Bibliotheek van
Middelnederlandsche letterkunde, onder redactie van H.E. Moltzer en Jan te Winkel
(Gron. 1868-1895); Door hem zelf werden hierin uitgegeven: Afl. 1, 3, 9, 13, 16: De
Middelnederlandsche dramatische poëzie, ingeleid en toegelicht (1875); Afl. 23:
Floris ende Blancefloer (1879); Afl. 44: Frederik III en Karel de Stoute te Trier 1473,
naar het berlijnsche handschrift, en een fragment van
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Die enighe sprake ende verenighinge die sunte Augustinus hadde met God (1890);
Afl. 45: Levens en legenden van heiligen. 1e Ged. Brandaen en Panthalioen, naar
het utrechtsche handschrift (1891); Het kunstbegrip der Nieuwe Gidsschool.
Uitgegeven door M.N.J. Moltzer (z. pl. 1896, met portr.).
Verder vele tijdschriftartikelen in: De Amsterdammer; Utrechtsch Dagblad;
Museum; Portefeuille; Schoolbode; Nederlandsche spectator; Taalen letterbode;
Onze Tolk; Tijdschrift voor Nederlandsche taal en letterkunde; Weekblad voor lager-,
middelbaar en gymnasiaal onderwijs.
Zijn portret komt voor in Utrechtsche Studenten- Almanak 1896 en in zijn werk:
Het kunstbegrip der Nieuwe Gids-school (1896).
Zie: Geslacht Moltzer in Alg. Ned. Familieblad 1883-84; Het adels- en
wapendiploma van het gesl. Moltzer, aldaar, 1883; J. V e r d a m , H.E. Moltzer in
Ned. Spect. 1895, 354; J.J. M o o l h u i z e n , H.E. Moltzer in Noord en Zuid 1896,
161; J.H. G a l l e e , H.E. Moltzer in Utr. Studenten-Almanak 1896, 285; G. D u f l o u ,
H.E. Moltzer, in Tijdspiegel 1896, I, 129; A. K l u y v e r , H.E. Moltzer in Jaarboek
Kon. Akademie 1896, 43; P.P.M. A l b e r d i n g k T h y m , H.E. Moltzer in Jaarboek
Kon. Vlaamsche Academie 1897, 72. J.F. v. S o m e r e n , Moltzer's bibliotheek in
Ned. Spectator 1898, 165.
Hoogeveen

[Mom, Aelt]
MOM (Aelt), heer van Kemmena of Kemnade. overl. in 1484 of 1486, zoon van
Roelof (die volgt) werd in 1476, evenals zijn broeder E r n s t door den heer van den
Berg ('s Heerenberg) opgeroepen om zijn leen te ontvangen, was in 1479 richter te
Didam, ook nog in 1482. Hij werd in 1481, na den dood van zijn vader met Kemnade
beleend. Waarschijnlijk is hij reeds vóór 24 Mei 1484 overleden, daar Wessel van
Waldenberg toen als richter te Didam optrad; zeker is hij dood in 1486. Hij liet twee
zoons na bij een onbekende vrouw. Ernst (die volgt) en R o e l o f , schepen te Arnhem
1514-1528, leefde nog in 1533.
Zie: H.M. W e r n e r , Bijdrage tot de genealogie van het geslacht Mom in Heraldieke
Bibliotheek N.R. V, 2-3 (1883), 149-150.
Verzijl

[Mom, Ernst]
MOM (Ernst), heer van Kemmena of Kemnade, overl. in 1531, zoon van den
voorgaande, was gerichtsman te Didam in 1484, werd in 1486 na den dood van zijn
vader met Ludenhorst beleend. Hij was richter te Didam, trad 16 Maart 1500 en 7
Jan. en 12 Maart 1510 als leenman en leengetuige bij den leenhof te 's Heerenberg
op. In 1500 kocht hij van Hendrik van Aller eenig goed in het kerspel Didam, werd
daarmede beleend en passeerde daarover 30 Maart 1501 met de voogden der
onmondige kinderen van den inmiddels gestorven Hendrik van Aller voor de
schepenen van Arnhem een koopakte. In 1507 was hij hulder zijner vrouw bij haar
beleening met Camphusergoed en 1516 den 17 Nov. is hij medegetuige van Anna,
gravin van den Berg, toen deze als voogdes van haar neef Oswald van den Berg
aan haar zuster Walburg van Wisch de inkomsten van onderscheidene goederen
toekent. Hij was gehuwd met H a d e w i c h v a n d e r H o e v e n E v e r t s d r .,
welke in 1547 niet meer in leven was. Zij schonk hem drie kinderen: Frederik (die
volgt), H i l d e g o n d i s (non te Gravendal-Nieuwklooster sedert 1560, overl. in
1590), R o e l o f , (welke 9 April 1532 als hulder voor den onmondigen Joost Snoye
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met het goed te Bleke in het kerspel Wehl werd beleend, werd 25 Jan. 1539 burger
van Arnhem, was in 1545 bij het gericht te Ede werkzaam, trad in 1550 en 1551 als
leenman van den heer van Wischop; R. 's vrouw H e e s e d e G r u y t e r , werd in
1558 door den
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heer van Wisch met het goed ter Steege beleend en was 16 Mei 1568 niet meer in
leven.
Zie: H.M. W e r n e r , Bijdrage tot de genealogie van het geslacht Mom in Heraldieke
Bibliotheek N.R. V, 2-3 (1883), 150-151; R o b e r t S c h o l t e n , Das
Cistercienserinnen- Kloster Grafenthal odter Vallis comitis zu Asperden bei Goch,
265; 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 het Kwartier
van Nijmegen, 88.
Verzijl

[Mom, Frederik]
MOM (Frederik), heer van Kemmena of Kemnade, overl. in 1559, zoon van den
vorige en H a d e w i c h v a n d e r H o e v e n , was raad van den hertog van Gelder,
drost van Terborg, woonde op het Hoemoetshuis aldaar, werd in 1531 met
Ludenhorst en in 1544 met Kemnade beleend, was 1542 huwelijksvriend van
Hermanna van der Hovelich, welke als weduwe van de Poll hertrouwde met Jacob
Pieck, heer van Yzendoorn, kreeg 19 Juli 1542 door overdracht zijner moeder hare
leenen in Loël en werd na haar dood in 1547 met Camphusergoed beleend;
gerichtsman te Didam 1545, leengetuige van het leenhof van 's Heerenberg 1546-56,
drost te Boxmeer, 1552 en 1556, waar hij toen woonde. In 1559 was hij niet meer
in leven. Hij was gehuwd met J o h a n n a v a n d e P o l l , dochter van Herman
heer van Leeuwen en Berta van Delft, en hertrouwde waarschijnlijk in 1545
G e e r t j e n of G e e r t r u i d S p r e n e n of S c h r e v e n , welke hij 1555 en 1556
tochtte. Zijn kinderen uit het eerste huwelijk waren: Johan (1) (die volgt); B e r t h a
(huwde W e r n e r v a n L e n n e p , zoon van Joris, hofmeester van hertog Karel
van Gelder en drost van Middelaer 1532 en van Anna van Galen, erfde den
Musschenberg van zijn moeder en verkocht dat aan zijn halven broeder Karel van
Lijnden, in 1563 schepen en in 1565 burgemeester van Nijmegen, richter aldaar
1577, op de riddercedulen van Nijmegen 1576 en 1578). Uit het tweede huwelijk
E r n s t , werd 3 Mei 1575 voogd der kinderen van zijn broeder Johan, werd later
van de voogdij uitgesloten en ving hierover een proces aan tegen Gielis Pieck, wat
ten gevolge had, dat hij van de voogdij bleef uitgesloten; hij werd te Arnhem
gevangen genomen, beschuldigd van moord op Otto van Lent en van in echtbreuk
geleefd te hebben met Gerberich Bentinck, vrouw van Johan van Scherpenzeel,
die hij later trouwde, nadat hij eerst met haar genoemden Johan door vergif had
omgebracht. Tot eeuwige verbanning veroordeeld, een boete van 1000 gulden en
in de proceskosten 24 Jan. 1596, stierf hij nog hetzelfde jaar in de gevangenis.
Zie: H.M. W e r n e r , Bijdrage tot de genealogie van het geslacht Mom in Heraldieke
Bibliotheek N.R. V 2-3 (1883), 151-158; 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 het Kwartier van Nijmegen, 88; A.F. v a n B e u r d e n , Chroniek
van Boxmeer, 13.
Verzijl

[Mom, Johan (1)]
MOM (Johan) (1), heer van Kemmena of Kemnade, vermoord in 1575, zoon van
den vorige en J o h a n n a v a n d e P o l l , werd na den dood zijns vaders in 1559
met Camphusergoed en 2 Jan. 1560 met Ludenhorst beleend, werd op voorstel van
zijn schoonvader Jacob Pieck voorgeslagen als pandhouder van het ambt van Maas
en Waal en als dusdanig aangenomen, niettegenstaande den tegenstand der
Ridderschap, 1565. In 1566 werd hij met Kemnade te Hengelo beleend; kreeg 21
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Sept. van dat jaar van Karel van Brimen, stadhouder van Gelderland, opdracht om
eenige ketters en beeldstormers te vervolgen en gevangen te nemen. Als ambtman
publiceerde hij in zijn ambacht de crimineele ordonnantie van koning Philips II, maar
protesteerde daartegen tevens voor zoover
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zij zijn rechten aantastte, 23 Jan. 1571; verscheen op de Riddercedul van Nijmegen
1570 en 1575, huwde volgens huw. contr. van 27 Maart 1560 A n n a P i e c k ,
dochter van Johan, heer van Yzendoorn en hertrouwde M a r i a v a n I s e n d o o r n ,
dochter van Alard en Rembalda van Neringen. Uit het eerste huwelijk: F r e d e r i k
(welke 5 Febr. 1576 ruim 14 jaar oud was, werd met Kemnade en met de hofsteden
Hengerloe en Hertzwegen Morte te Didam 22 Mei 1576 beleend en 9 Juni 1577 ook
met Ludenhorst; hij overleed in 1582 of 1590 ongeh.), Jacob (zie dl. III, kol. 876),
M a r i a (huwde E v e r t D u n n e w a l d en hertrouwde vóór 1593 A r n t d e C o c k
v a n D e l w i j n e n , richter van Wageningen, in de ridderschap van Veluwe 1586-98,
zoon van Johan en Anna de Ruyter; zij erfde het goed Kemnade van haar broeder
Frederik en werd als erfgename harer tante Isabella Pieck 22 Febr. 1593 met ⅓
van het Hooge Huis te Beesd beleend), J o h a n n a (huwde volgens huw. contr.
van 25 Febr. 1590 A r e n t P i e c k , heer van Sleburg, en Schadewijk, spaansch
ritmeester 1618, 23).
Zie: H.M. W e r n e r , Bijdrage tot de genealogie van het geslacht Mom in Heraldieke
Bibliotheek N.R. V, 2-3 (1883), 158-162; 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 het Kwartier van Nijmegen, 88.
Verzijl

[Mom, Johan (2)]
MOM (Johan) (2), overl. te Arnhem 6 Mei 1591, zoon van Roelof en A n n a v a n
S c h e r p e n z e e l , was richter van Arnhem en Veluwezoom 1543-1551, werd 4
April 1551 bij provisie wederom als zoodanig aangesteld door keizer Karel en 29
Oct. 1552 door Johan van Bocholtz vervangen, schepen te Arnhem 1555, werd
door den hertog van Alva uit zijn ambt ontzet 24 Jan. 1568 en den volgenden dag
weder aangesteld; hij was in 1555 huismeester van het St. Peter Hospitaal, in 1556
en 1561 burgemeester, in het laatste jaar ook St. Nicolaasbroeder. Op de
Riddercedule bij het Hof 1547, op die van Nijmegen 1555, 65, 78-79, die van Veluwe
1576, 78. Hij was 12 Sept. 1543 als richter van Arnhem gedeputeerde bij het verdrag
van Venlo en als burgemeester van Arnhem gedeputeerde bij den afstand van keizer
Karel V. Hij was gehuwd met M a r i a H a c k f o r t , dochter van O l i v i e r , schepen
en burgemeester van Arnhem, en van S t i n a R i d d e r , en hertrouwde L u t g a r d
v a n E s t v e l t . Uit het eerste huwelijk: A l a r d (huwde Maria van der Hell en
vervolgens Margriet van Heerdt), O l i v i e r (ridder der Duitsche orde, balije van
Utrecht, bezocht in 1569 Jerusalem), A n n a (huwde Johan van Ittersum tot de
Hofstede te Raalte, drost van Salland), C h r i s t i n a (huwde Clais van Delen tot de
Heese, welke in het graafschap Berg woonde). Uit het tweede huwelijk M a r g r i e t
(huwde volgens huw. voorw. 11 Sept. 1582, Nicolaas Tengnagell), E r n s t (huwde
Margriet van Vorden), A d e l h e i d (huwde Willem Luecksen.)
Zie: H.M. W e r n e r , Bijdrage tot de genealogie van het geslacht Mom in Heraldieke
Bibliotheek N.R. V, 1-2 (1883), 187-191; 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, 49.
Verzijl

[Mom, Roelof]
MOM (Roelof), heer van Kemmena of Kemnade bij Didam, overl. in 1481, zoon van
F r e d e r i k , heer van Ludenhorst, was de stichter der Didamsche lijn van het
geslacht Mom, wordt in 1440 vermeld, toen de stad Arnhem hem zijn vordering van
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24 rijnsche guldens uitbetaalde; hij was richter te Didam, vermeld als zoodanig 1459,
1466, 1467 en 1469. In 1440 werd hij, eveneens
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in 1450 en 1466 met Ludenhorst beleend, dat een leen was der heeren van den
Berg of 's Heerenberg; in 1443 met Kemnade te Didam. Hij wordt vermeld als
leenman der heerlijkheid Berg 1443 en 1457 en als leenman der heerlijkheid Didam
1473. In 1477 maakte hij een magescheid met Hille van Harderwijck en wordt in
hetzelfde jaar als staande aan het hoofd van den Didammer-adel vermeld. In 1481
was hij niet meer in leven. Hij was denkelijk gehuwd met een dochter van Aelt van
Harderwijck en Gueda van Lennep, uit welk huwelijk twee zonen: Aelt (zie art. kol.
1166) en E r n s t , vermeld 1473-91.
Zie: H.M. W e r n e r , Bijdrage tot de genealogie van het geslacht Mom in Heraldieke
Bibliotheek N.R. V, 2-3 (1883), 147-149.
Verzijl

[Mom, Walraven]
MOM (Walraven), heer van den Rooden toren, overl. 1555, broeder van Johan (2),
zoon van R o e l o f en A n n a v a n S c h e r p e n z e e l , lid der Ridderschap van
Veluwe 1543-52, was 12 Sept. 1543 gedeput. bij het verdrag van Venlo, waarbij
hertog Willem II Gelderland aan keizer Karel V afstond; werd in 1544 als erfgenaam
van zijn vader met den Rooden toren beleend, was richter van de Veluwe 1544 en
1550-52. Zijn vrouw, C a t h a r i n a W i l d e v a n K e s s e n i c h , dochter van
J a c o b en M a r i a v a n H o n n e p e l , schonk hem de volgende kinderen: R o e l o f
(werd 18 Mei 1555 minderjarig met den Rooden toren beleend, vernieuwde den
leeneed 20 Juni 1556, was reeds overl. op 19 Oct. 1582, toen zijn moeder van hem
erfde), O t t o (op de Riddercedullen van Nijmegen 1576, 1596-1609, gerichtsman
van Overbetuwe 1580, werd als erfgenaam zijner moeder 9 Jan. 1591 met den
Rooden toren beleend; huwde 24 Dec. 1579 A n n a v a n G r a m m a y e , dochter
van Jacob, raadsheer en ontvanger-generaal van Brabant, en Maria Stalpaert van
der Wiele, welke hij 3 Nov. 1600 tochtte), H i l l e g u n d (huwde met Johan van Beest
van Renoy, op de Riddercedul van Nijmegen 1555-91, was 1619 reeds overl., zoon
van Dirk en Adriana de Cock van Delwijnen), E l i s a b e t h (huwde Otto van Beest
van Renoy, broeder van Johan voornoemd).
Zie: H.M. W e r n e r , Bijdrage tot de genealogie van het geslacht Mom in Heraldieke
Bibliotheek N.R. V, 2-3 (1883) 183-187; 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 het Kwartier van Nijmegen, 84, 160, 201: d e z ., De Ridderschap
van Veluwe, 48.
Verzijl

[Monde, Nicolas van der]
MONDE (Nicolas v a n d e r ), geb. te Utrecht 27 Jan. 1799, gest. aldaar 3 Dec.
1847, was daar als boekhandelaar gevestigd. Hij had veel belangstelling voor de
geschiedenis van stad en gewest. Aan hem was dan ook de oprichting te danken
van het Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden (merkwaardige bijzonderheden)
o

en statistiek van (de provincie en stad) Utrecht (Utrecht 1835-1843, 9 dln. 8 ),
o
vervolgd als: Utrecht voorheen en thans (Utrecht 1844-1846, 3 dln. 8 ). Zelf gaf van
der Monde uit: Utrecht en derzelver fraaye omstreken: beknopt overzigt dier stad
o
en provincie, met kaart en platen. Fransch en Nederduitsch (Utrecht 1841, 8 ), voor
die dagen een zeer goede historische gids voor de provincie Utrecht: en vervolgens:
Geschiedkundige en oudheidkundige beschrijving van de pleinen, straten, stegen,
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waterleidingen, wedden, putten en pompen der stad Utrecht. Met plans en
o
afbeeldingen (Utrecht 1844-1846, 3 dln. 8 ).
Zie: N i j h o f f , Bibliographie van Ned. plaatsbeschrijvingen, in voce.
Brugmans

[Monnikendam, Florens van]
MONNIKENDAM (Florens v a n ), kartuizer, overl. 7 Jan. 1557 te Utrecht. Hij was
geprofest
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monnik van het kartuizerklooster Nieuwlicht buiten Utrecht. Toen 18 Nov. 1545
Volpert Hendrikz. van Grave (dl. VI, kol. 622), prior van dit huis, was gestorven,
werd hij diens opvolger. Het generaal kapittel der Grande Chartreuse heeft hem in
1550 ontheffing uit dit ambt verleend, waarna hij niet lang meer heeft geleefd. Bij
zijn overlijden was hij de senior van het convent. Zijn graf bevond zich aan de
westzijde van het groote claustrum bij den buitenwand. Zijn opvolger als prior is
geweest N i c o l a a s v a n H a a r l e m .
Zie: Cartae Capituli generalis Ordinis Cartus. (ms. Certosa del Galuzzo, Florence);
Bijdr. en Med. Hist. Gen. Utr. (1886) IX, 156, 225, 358.
Scholtens

[Monnikhoff, Johannes]
MONNIKHOFF (Johannes), geb. te Amsterdam in 1707, overl. ald. 23 Juni 1787.
Hij was de oudste der zes kinderen van Willem, die volgt, werd door zijn vader
onderwezen in de heelkunde en aanverwante wetenschappen en legde zich
voornamelijk op de herniologie toe. Ook studeerde hij onder de professoren Ruysch
en Roëll. Op 1 Dec. 1730 deed hij zijn meesterproef als chirurgijn en schreef kort
daarna Ontleed-, heel- en werktuigkundige zamenstelling over de scheursels of
breuken, dat echter eerst in 1750 te Amsterdam het licht zag (2e druk Amst. 1792,
herzien door zijn neef A a r d e w i j n N i e u w e n h u i s ). In 1752 werd hij aangesteld
als stadsbreukmeester te Amsterdam, terwijl hij tevens werkzaam was als
collegemeester bij het Chirurgijnsgilde aldaar. In 1775 lid der Hollandsche
maatschappij van wetenschappen te Haarlem geworden, zond hij bij deze in een
Lijst van waargenomene breuken, geplaatst in het 17e dl.. 2e st. van de
Verhandelingen dier Maatschappij. Hij overleed ongehuwd.
Van groot belang voor het geneeskundig onderwijs te Amsterdam is zijn in hs. in
de Univ.bibl. te Amsterdam bewaarde Na-reede (1748) op het boek Privilegien,
Willekeuren en ordonnantien betreffende het Collegium Chirurgicum
Amstelodamense (Amst. 1736) van H e r m . M e y e r . Nog meerdere handschriften
op dit gebied bevinden zich in genoemde bibliotheek.
Behalve zijn eigen vak beoefende Monnikhoff ook de philosophie. Van hem is het
jongere handschrift van Spinoza's verhandeling Van God, den Mensch en deszelfs
welstand, waaraan voorafgaat een korte levensbeschrijving van Spinoza van de
hand van Monnikhoff (zeker niet van voor 1750 dateerend), hoofdzakelijk ontleend
aan die van Ds. Johannes Colerus. In 1760 werd zijn antwoord op de vraag Uti
sequatur ex eo, quod aliquid existil, dari Ens necessarium, aeternum, immutabile
et ab hoc universo distinctum door de curatoren van het legatum Stolpianum der
uitgaaf waardig gekeurd onder den titel Vol-zeekere en bondige betooging, dat daar
uit, dat er nu iet bestaat, het aanwezen volge van een noodzaaklijk, eeuwig en
onveranderlijk wezen enz. (Lugd. Bat. 1760). Monnikhoff was een leerling van Willem
Deurhoff en schreef het handschrift van J o a n v a n d e V e l d e af, bevattende
in 6000 folio blz. (8 dln.) al hetgeen Deurhoff in 398 samenkomsten van 1708-1717
ter verklaring van het boek Job had voorgedragen. Bovendien schreef hij nog
meerdere werken van Deurhoff af (en voorzag deze van inleidingen), die men bij
S e p p vindt opgesomd. Ook maakte hij een verslag van het pleidooi van Mr. Harm.
Noordkerk ter verdediging van Joan van de Velde (den uitgever van Deurhoff's
werken), welk verslag Mr. M.C. v a n H a l l voor zijn studie over Noordkerk benutte.
Bij testament dd. 12 Sept. 1786 stichtte Johan-
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nes Monnikhoff (ingevolge een afspraak met zijn in 1780 overleden broeder
L a m b e r t M o n n i k h o f f ) een fonds groot ƒ 22.000, waarvan de renten moesten
dienen ter uitbreiding van de kennis der heelkunde en van de leer der breuken
(‘legaat van Monnikhoff’), hetwelk van 1792-1853 te Amsterdam bestond en geregeld
prijsvragen uitschreef. De antwoorden op deze prijsvragen vullen 14 deelen (7 dln.
Verhandelingen, Amst. 1797-1815 en 7 dln. Nieuwe Verhandelingen, Amst.
1811-1850), waarin belangrijke artikelen voorkomen van prof. C.C. Crève uit Elteville,
S.Th. Soemmering uit München, prof. F.S. Alexander, Dr. Jacobson uit
Koningsbergen e.a. In 1850 verklaarde de rechtbank te Amsterdam en in 1852 het
Provinciaal Gerechtshof in hooger beroep het legaat echter als opgeheven, omdat
tusschen 1836 en 1843 geen prijsvragen waren uitgeschreven en in het testament
van Monnikhoff uitdrukkelijk was voorgeschreven, dat dit steeds binnen drie
achtereenvolgende jaren moest geschieden. In 1855 werd ten slotte onder 30
erfgenamen een bedrag van ƒ 7300 verdeeld.
Het portret van Johannes Monnikhoff, geschilderd door Jacobus Buys, hangt in
het Rijks-Museum te Amsterdam (Catalogus no. 668); men vindt het gereproduceerd
in de dissertatie van Wintgens en bij Nuyens; gelithografeerd door L. Steinmeier.
Zie: Verhandelingen bekroond met den prijs van het legaat van J. Monnikhoff I
(1797), Voorrede 3 e.v.; E. W i n t g e n s , Johannes Monnikhoff en zijn legaat (1879);
C o l l o t d'E s c u r y , Holland's Roem in Kunsten en Wetenschappen VII, 495;
Algemeen Handelsblad dd. 17 Dec. 1852; K.O. M e i n s m a , Spinoza en zijn kring,
Inl. XX e.v.; Maandschrift De Ned. Leeuw, 36e j. 1918, 276; C. S e p p in Godgeleerde
Bijdragen, 1864, 354, 377; Gilde- en Notulenboeken van het Chirurgijnsgilde te
Amsterdam (Amst. Gem. Archief); E. G u r l t , Biogr. Lex. der hervorr. Aertzte IV
(1886), 266; B.W.Th. N u y e n s , Het ontleedkundig onderwijs.... te Amsterdam
[1928], 10 e.v.; M.B. M e n d e s d a C o s t a , Catalogus der Handschriften [van de]
Bibliotheek der Universiteit te Amsterdam II (1902), 1430; tijdschrift Themis, 1928,
304, 306.
Wijnman

[Monnikhoff, Willem]
MONNIKHOFF (Willem), geb. te Ootmarsum In 1675, overl. te Amsterdam 21 Mei
1759. Na eenige jaren als heelmeester in 's lands zeedienst gewerkt te hebben,
vestigde hij zich te Amsterdam en huwde aldaar in 1704 (ondertr. 7 Nov.), wonende
op de Heerengracht, met E l i s a b e t h T o p , een dochter van L a m b e r t T o p
(welke gehuwd was met een dochter van Ds. E v e r h a r d u s D e u t i n g i u s , rector
van de latijnsche school te Meppel). Hij ouderteekent de huwelijks-inteekenacte
met ‘Willem Hendrik Monnikhoff’. Den 8en Mei 1706 deed hij in zijn woonplaats de
meesterproef als chirurgijn en was sinds 1732 overman van het chirurgijnsgilde
aldaar, als hoedanig hij voorkomt op het door J.M. Quinckhard in 1732 vervaardigde
schilderstuk van de zes overlieden van het genoemde gilde (cat. Rijksmuseum
Amsterdam no. 1935, thans in het Hist. Museum Waaggebouw aldaar). Monnikhoff
wordt de uitvinder genoemd van een krulveer voor breukbanden, welke op de pop
geplaatst deze aanhoudend op de breukpoort deed drukken en zoodoende het
uitzakken der ingewanden belette. Een afbeelding dezer veer vindt men in den 2den
druk van het werk van zijn zoon Johannes, die voorgaat. Den 16den Aug. 1756 nam
hij wegens hoogen leeftijd ontslag
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als lid van het gilde van chirurgijns. Zijn weduwe overleed in Juni 1772 ten huize
van haar zoon Johannes, die voorgaat, op 96-jarigen leeftijd. Zie voor literatuur het
voorgaand artikel.
Wijnman

[Montanus, Arnoldus]
MONTANUS (Arnoldus) was predikant te Schellingwoude, daarna van 1657 tot zijn
dood in 1683 te Schoonhoven, waar hij ook rector der latijnsche school was.
Buitengewoon groot is het aantal van door hem uitgegeven reisverhalen en
geschiedwerken. Van de eerste gaf hij een groot aantal in De Wonderen van 't
o

Oosten (Amsterdam 1650, 8 ). Hij gaf verder levensbeschrijvingen van onze
stadhouders. o.a. Leven en bedrijf van Frederik Hendrik.... met een.... Inleiding,
o
afbeeldsels der belegeringen en bevelhebbers.... (Amsterdam 1648, 12 ; 3e dr.
o
aldaar, 1653, 12 ); Leven en bedrijf van Willem Hendrik, Prince van Orangiën....
o
Met plaeten (Amsterdam, 1677, 12 ; Met een Eerste Vervolg door G.C. en een
o
Tweede Vervolg, Amsterdam 1703, 8 , 4 dln.). Van meer beteekenis is zijn Leven
o
en bedrijf van Johan van Galen (Amsterdam 1634, 12 ) en De beroerde Oceaan
o
(Amsterdam 1655, 12 ), die beide voor onze zeegeschiedenis van groot belang zijn,
omdat Montanus persoonlijke inlichtingen van de Ruyter ervoor had ontvangen.
Beide werken munten bovendien uit door een levendigen stijl, die geheel bij het
onderwerp past; zij getuigen ook van zeer veel en grondige kennis van zaken. Hij
werkte ook samen met D o m s c l a e r over de geschiedenis van Amsterdam.
Zie: d e W i n d , Bibliotheek der Ned. geschiedschrijvers, Aanhangsel, 2; t e
W i n k e l , Ontwikkelingsgang der Ned. letterkunde II, 557, 559.
Brugmans

[Montfort, Theodorus van]
MONTFORT (Theodorus v a n ), geb. te Weert 9 Mrt. 1782, overl. te 's Gravenhage
24 Dec. 1831. Hij studeerde aan de latijnsche school zijner vaderstad, die sedert
1648 door reguliere kanunniken bestuurd en in 1797 opgeheven werd. Hij besloot
apotheker te worden en volgde daarvoor de lessen van den dokter zijner vaderstad.
Hier kwam hij voor het eerst in kennis met Jezuïeten, die er wellicht toevallig
vertoefden. Hij besloot in de Orde te treden, die in Rusland meer en meer bekend
werd. Hij wendde zich tot P.Adam Beckers, pastoor van ‘de Krijtberg’, onlangs tot
overste van alle nederlandsche Jezuïeten benoemd. In 1805 scheepte hij zich met
8 gezellen te Amsterdam in en begon zijn noviciaat te Dunaburg. In 1811 priester
gewijd, vertrok hij al spoedig naar Zuid-Rusland, waar, vooral rondom Odessa, vele
duitsche landverhuizers gevestigd waren, wier zielzorg aan de Jezuïeten was
toevertrouwd. Hier arbeidde P. Montfoort eerst te Franzfeld, later te Selz. Toen in
1820 de Jezuïeten uit Rusland verbannen werden, vertrok Montfoort naar Italië en
daarwerd hem gelast naar Nederland te gaan, waar hij in 1821 in Culemborg
aankwam. Het volgende jaar verhuisde hij naar den Haag en was werkzaam aan
de zoogenaamde Spaansche Kapel, thans de Teresiakerk, die tot parochie verheven
was, tot aan zijn overlijden in 1831.
Zie: Studiën LXXIII. 192-216, 286-309.
Kleijntjens
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[Moonen, Arnold]
MOONEN (Arnold), geb. te Zwolle in 1644, werd in 1674 predikant te Hardenberg,
sinds 1679 te Deventer, waar hij in 17 Dec. 1711 stierf. Hij had in zijn dagen grooten
roem als dichter; vondel prees hem zeer en Brandt verbreidde overal zijn lof. Toch
kwam hij er niet spoedig toe zijn dichtwerk uit te geven; zijn eerste bundel Poëzy
verscheen eerst in 1700. In hetzelfde jaar gaf hij nog uit Davids Trapzangen of de
liederen Hamaaloth.
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Wat hij nog verder dichtte, werd eerst vrij lang na zijn dood door den dichter H.Cz.
Poot als Vervolg op de Poëzy uitgegeven. Hij koos voor zijn godsdienstig-dichterlijke
bespiegelingen naar de mode van dien tijd den herderszang, wat niet altijd bij het
onderwerp voegt; maar in die dagen werd hij als ‘volmaakte dichter roem van
Neerlandts Helikon’ zeer hoog gesteld. Ook van zijn kanselredenen zijn eenige
gedrukt. Groote bekendheid kreeg hij door zijn Nederduytsche Spraekkunst (Deventer
o

1706, 8 ), door te Winkel ‘kinderachtig peuterwerk’ geacht, maar de geheele
achttiende eeuw door als gezaghebbend taalwerk zeer geroemd en veel gebruikt.
Moonen's historische arbeid is van weinig beteekenis; hij gaf uit een Korte chronycke
der stadt Deventer, van de oudste geheugenisse af tot.... 1648 (Deventer 1688,
o

o

12 ; 3e dr. aldaar 1714, 8 ), die niet meer is dan de titel aangeeft.
Zijn door C. Kelder geschilderd portret werd door F. Boonen in zwarte kunst
gegraveerd; A. van Halen schilderde een miniatuur, dat verbeterd werd door J.M.
Quinkhard en zich nog bevindt onder de stukken uit het Panpoëticon batavum in
het Rijksmuseum te Amsterdam, J. Vermeulen schreef er in 1739 verzen op.
Zie: d e W i n d , Bibliotheek van Ned. geschiedschrijvers, Aanhangsel, 8 vlg.;
N i j h o f f , Bibliographie van Ned. plaatsbeschrijvingen, in voce; t e W i n k e l ,
Ontwikkelingsgang der Ned. letterkunde III, 185 vlg., 299 vlg., 315; Nieuwe Taalgids
XVI, 279-282; Overijselsche Almanak 1854, 102-117.
Brugmans

[Moor, Gisbertus de]
MOOR (Gisbertus d e ), geb. te 's Hertogenbosch, priester, baccalaureus in de
godgeleerdheid, werd benoemd tot pastoor in de Sint-Andrieskerk te Antwerpen
1650. Daarna bestuurde hij van 30 Apr. 1669 tot 10 Nov. 1679, den datum van zijn
dood, de Sint-Walburgis- of Borchtkerk.
Zie: V i s s c h e r s . Gesch. van de St. Andrieskerk te Antw. I, 181; Bijdr. gesch.
hertogd. Brabant VII, 65; Graf- en Gedenksch. prov. Antw. II, p. LXXXIX.
Fruytier

[Moordrecht, Hector van]
MOORDRECHT (Hector v a n ), kartuizer, overl. 25 Mei 1465. Hij stamde uit een
geslacht, dat te Polsbroek was gevestigd. De kartuizer Otto van Moordrecht was
zijn oom. Hij was geprofest monnik van het kartuizerklooster Nieuwlicht buiten
Utrecht. Bij zijn overlijden was hij de senior van het convent. Zijn graf bevond zich
aldaar aan de westzijde van het groote claustrum bij den buitenwand. In zijn tijd
bloeide in Nieuwlicht de kunst van het afschrijven en verluchten van boeken. Ook
hij heeft in zijn cel de schrijfkunst beoefend. In de utrechtsche universiteitsbibliotheek
worden nog eenige hss. bewaard, afkomstig uit de librije van Nieuwlicht, die door
hem werden vervaardigd, n.l.:
o

o

o

o

n 39, bestaande uit 96 bladen (4 ) schrift en bevattende: Paulinus presbyt., Vita
S. Ambrosii (fol. 4-26a) en voorts hoofdzakelijk een aantal geschriften van den H.
Ambrosius;
n 106, bestaande uit 116 bladen 4 en bevattende: Vita et Translatio S. Hieronymi,
cum hymnis et sequentiis (fol. 2-31b) en voorts een aantal geschriften van den H.
Hieronymus;
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o

o

n 159, bestaande uit 128 bladen 4 en bevattende: S. Bernardus, opuscula
quaedam (genuina et spuria);
o

n 102. Van dezen codex heeft Hector van M. een gedeelte geschreven, n.l. fol.
1-70: S. Hieronymus, Explanationes in Epistolas Pauli apost. ad Galatas. Het overige
werd geschreven door Hendrik van Delft (dit dl., kol. 376) en Hendrik Bor (dl. VII,
kol. 172).
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Zie. Bijdr. en Med. Hist. Gen. Utr. (1886) IX, 170, 246, 324, 355, 364, 374, 389;
Catal. codicum mss. Bibl. Un. Rheno- Tr. I (1887), nos. 39, 102. 106, 159; K.O
M e i n s m a , Middeleeuwsche Bibliotheken, 155; A.W. B y v a n c k , Utrechtsche
Miniaturen in Het Gildeboek, VIe jrg.; A.W. B y v a n c k , De Verluchte Handschriften
der Universiteitsbibliotheek te Utrecht in Oudheidk. Jaarb. 1e jrg., afl. 4.
Scholtens

[Moordrecht, Otto Amilii de]
MOORDRECHT (Otto Amilii d e ), kartuizer, geb. te Polsbroek, overl. 7 Maart 1418.
In 1412 werd hij kanunnik ten Dom, terwijl hij ook kanunnik was van de Lieve Vrouwe
kerk te Aken. In 1423 trok hij zich terug uit de wereld en trad hij in het
kartuizerklooster Nieuwlicht buiten Utrecht. 6 Oct. 1424 had zijn professie reeds
plaats gehad, nadat hij te voren had afstand gedaan van zijn prebenden. Het klooster
was door een schenking van Anna de Cortkeen in staat gesteld om één monnik
meer te onderhouden. Deze plaats nu werd het eerst door Otto van M. vervuld.
Doch ook deze heeft uit eigen middelen de chartreuse zeer bevoordeeld. Behalve
6 morgen lands in Polsbroek verkreeg het klooster van hem een belangrijke som
gelds. Bovendien verrijkte hij de bibliotheek van het convent met eenige
handschriften. Gedurende de 15de eeuw bloeide in Nieuwlicht de kunst van het
afschrijven en verluchten van boeken. Tijdens zijn noviciaat heeft hij ten behoeve
der kloosterboekerij voor zijn rekening eenige boeken laten afschrijven. Van deze
codices worden de volgende bewaard in de universiteitsbibliotheek te Utrecht:
o

n 249 (Membr. fol. 191 ff. 2 col): Nicolaus de Lyra, Postilla in Pentateuchum,
libros Josuae, Judicum et Ruth;
o

n 252 (Membr. fol. 246 ff. 2 col. Cum fig. pictis et deaur.): Nicolaas de Lyra,
Postilla in Prophetas minores et majores.
Bovendien heeft hij nog een derden codex over Nicolaus de Lyra doen afschrijven,
alsmede de Sermones de tempore et de Sanctis van Jordanus (de Quedlinburg) in
3 boekdeelen en voorts: Breviarium ordinis diurnale, psalteria et statuta ac ceteros
libellos ad cellam requisitos seilicet hora de divina agenda defunctorum et hujusmodi.
Vermoedelijk zullen ook eenige van deze handschriften uit de librije van Nieuwlicht
zijn bewaard in de utrechtsche universiteitsbibliotheek, doch bij gebreke van
aanduidingen daaromtrent, welke in de codices 249 en 252 wel voorkomen, zijn
deze niet met zekerheid aan te wijzen.
Hs. 252 verdient om zijn uitvoering en verluchting bijzondere opmerkzaamheid.
Het werd aan de hand van facsimiles uitvoerig beschreven door A.W. Byvanck.
Toen omstreeks 1429 Hendrik van der Laen (kol. 990) als prior van Nieuwlicht
aftrad, is hij opgevolgd door Otto van M. In 1434 is hij van dit bestuur ontheven en
benoemd tot prior van de chartreuse ‘Dal van Genade’ buiten Brugge. Zijn opvolger
als prior te Utrecht is geweest Wouter Pelgrimsz. (zie art.). Otto v.M. is als prior te
Brugge gestorven. Het necrologium van Nieuwlicht (blz. 246) vermeldt abusievelijk
als zijn sterfjaar 1418. Hij was een oom van den utrechtschen kartuizer Hector van
Moordrecht (die voorgaat). Een broeder van hem heette H e n d r i k v a n M.
Zie: L. v a n H a s s e l t , Het Necrologium van het Kartuizerklooster Nieuwlicht of
Bloemendaal buiten Utrecht in Bijdr. en Med. Hist. Gen. Utr. 1886 IX, 155, 170, 246,
316, 324, 364, 374, 389; Kronijk Hist. Gen. Utr. 13e jrg. (1857), 3e, serie, 3e dl.,
144-145; Catal codicum mss. Bibl. Un. Rheno. Tr. f (1887), nos 249, 252;
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K.O. M e i n s m a , Middeleeuwsche Bibliotheken, 154 en vlg.; L. l e V a s s e u r ,
Ephemerides Ordinis Cartus. I (Monstrolii 1890), 274; A. R a i s s i u s , Origines
Cartusiarum Belg. (Duaci 1632), 99 en vlg.; A.W. B y v a n c k , Utrechtsche Miniaturen
in Het Gildeboek, VIe jrg.; A.W. B y v a n c k , De Verluchte Handschriften der
Universiteitsbibliotheek te Utrecht in Oudheidk. Jaarb. 1e jrg. afl. 4, 225-227; A.W.
B y v a n c k e n G.J. H o o g e w e r f f , Noord-Nederlandsche Miniaturen, tekst ('s
Gravenhage 1925); Supplieken d.d. 30 April, 10 Mei en 6 Oct. 1424 (Arch. Vatic.
Suppl. vol. 170, fol. 298v., vol. 166 fol. 165, vol. 172, fol. 81v).
Scholtens

[Mooren, Joseph Jan Hubert]
MOOREN (Joseph Jan Hubert), geschiedschrijver en oudheidkundige, geb. te
Roermond 15 Sept. 1797, overl. te Wachtendonck 8 Mei 1887. Zijn vader J a n
L a m b e r t J o s e p h M. was zaakwaarnemer of procureur aan het hof van
Gelderland te Roermond, werd in 1797 drossaard en scholtis der heerlijkheid Horst,
onder het fransch bewind ‘president de l'administration municipale du canton de
Horst’ en bij de nieuwe staatsorganisatie van 1800 maire van Horst en Sevenum,
prefectuurraad van het Roerdepartement en vervulde de betrekking van notaris.
Toen hij 12 Sept. 1801 nauwelijks 29 jaar oud op het huis Gastendonck te Horst
overleden was, vertrok zijn weduwe M a r i a J o s e p h a E l i s a b e t h E m a n s ,
welke de oudste dochter van den laatsten schout en keurvorstelijken kastelein op
den burg te Kempen was, in 1802 wederom met haar kinderen naar haar
geboorteplaats. Joseph M. werd aldaar in 1806 in de hoogere leerschool opgenomen
en den 3 Nov. 1813 in het college te Keulen, waar hij de logica en de grieksche taal
en verschillende andere vakken leerde. In 1817 deed hij zijn philologisch examen
voor den pruisischen examen-commissaris von Erdmannsdorf te Cleef, waarna hij
te Kempen door den directeur Brester als hulponderwijzer in de latijnsche school
werd aangenomen. Toen was het, dat hij zich voor het eerst met de gewestelijke
geschiedenis begon bezig te houden. Reeds op 17-jarigen leeftijd schreef hij een
genealogie van zijn familie, welk werkje hij 3 Nov. 1814 aan zijn moeder opdroeg.
Zijn eerste geschiedkundig geschrift Ueber die Entstehung der Stadt Kempen gaf
hij in 1822 onder het pseudoniem H. t e r S c h o l l e n uit; tevens ontwierp hij een
plan voor een geschiedenis van het aartsbisdom Keulen. Intusschen had Mooren
besloten priester te worden. Hij ontving 28 Mei 1823 te Munster de Kleinere Orden
en het H. Subdiakonaat, den 8en Sept. 1823 werd hij te Keulen priester gewijd, den
18 Maart 1824 tot kapelaan te Oedt en 4 Febr. 1826 tot pastoor van Wachtendonck
benoemd, waar hij 11 Mei zijn intocht deed. IJverig had Mooren intusschen zijn
studiën over de geschiedenis van het bisdom Keulen voortgezet en betrekkingen
met Ritz, den bekenden geschiedschrijver van de stad Aken, Dierichs, kapelaan
van St. Gereon, en Johann Willem Breuer te Keulen, en den 8en Dec. 1824 met
den beroemden Binterim, toen pastoor te Bilk aangeknoopt. In 1854 stichtte hij de
‘Historische Verein für den Niederrhein’, waarvan hij tot 1881 president was, toen
hem zijn blindheid dwong de leiding aan anderen toe te vertrouwen. Nog in hoogen
ouderdom gelukte het hem zijn kapelaan L e o p o l d H e n r i c h s tot een geschikten
mede-arbeider voor de oudheidkunde te vormen, die door de stichting van het
tijdschrift Der Niederrhein den naam van zijn leermeester in eere hield. Talrijk zijn
de erkenningen zijner verdiensten. Den 31en Juli 1863 werd hij door de Universiteit
van Breslau tot doctor in de theo-
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logie, 3 Febr. 1876 door die van Bonn tot doctor in de philosophie bevorderd; in
1873 vierde hij zijn gouden priesterjubilee en den 4 Febr. 1876 zijn gouden feest
als pastoor te Wachtendonck.
Zijn portret bevindt zich in dl. XXV (1877) van de Annalen des Historischen Vereins
für den Niederrhein. Het is gegraveerd door A.V.R. Brend' amour, geteekend door
J. Kohlscheid, naar een schilderij van L. Schäfer; het stelt Mooren voor op 73-jarigen
leeftijd.
Zie: A.J. F l a m e n t , Joseph Jan Hubert Mooren, korte levensschets met
bibliographie in Publ. de la soc. hist. et arch. dans le duché de Limbourg (1890),
143-154; Maasgouw (1908) 7.
Verzijl

[Moorsel, Adolphus Philippus Caspar van]
MOORSEL (Adolphus Philippus Caspar v a n ), geb. 30 Aug. 1825 te Eindhoven,
overl. ald. 8 Sept. 1894, zoon van den gemeente-secretaris A m a n d u s H u b e r t u s
M. en van S o p h i a J o h a n n a v a n d e V e n , werd priester gewijd te St.
Michielsgestel 24 Sept. 1849, benoemd tot rector van de latijnsche scholen te
Eindhoven Sept. 1849 en tevens tot kapelaan aldaar 3 April 1851. Hij vertrok als
missionaris naar Oost-Indië 6 Juni 1864. Na pastoor te zijn geweest in Padang,
Batavia, Atjeh en Cheribon, keerde hij 10 Mei 1886 wegens ziekte naar Nederland
terug. Hij vestigde zich opnieuw te Eindhoven, als eere-kapelaan van Z.H. Leo XIII
en deed als rector dienst in de kapel der zusters van Liefde tot aan zijn dood. In de
jaren 1855-56 deed rector van Moorsel veel van zich spreken, doordat hij in die
kwaliteit een processie gehouden had binnen de gemeenten Gestel en Veldhoven
op 15 Sept. 1855, ten einde een principieele beslissing in deze uit te lokken. Op 25
April 1856 werd bij arrest van den Hoogen Raad verklaard, dat hij had gehandeld
in strijd met de wet en werd hij veroordeeld in de kosten van het geding. De
behandeling dezer kwestie, alsmede de redevoering door rector van Moorsel voor
de rechtbank gehouden, is breedvoerig opgenomen in een Verzameling van al de
bescheiden betrekkelijk de kwestie der Godsdienstige oplogten op den openbaren
weg, en het verrigten van godsdientige plegtigheden bij de beaarding van lijken ('s
Hertogenbosch 1856).
Zie: Taxandria XXVI, 279; S c h u t j e s , Gesch. v.h. bisdom 's Hertogenbosch III,
574-575.
Heeren

[Moorsel, Franciscus Hubertus van]
MOORSEL (Franciscus Hubertus v a n ), geb. 5 Juli 1834 te Helmond, overl. 2 Nov.
1910 in het Liefdegesticht te Geldrop en begraven in het familiegraf te Leende, zoon
van doctor P e t r u s v a n M. en van C a r o l i n a A n t o n i a v a n P o p p e l . Hij
diende als zouaaf in het pauselijk leger en streed mee in de slagen bij Mentona en
Rome.
Hij verzamelde de talrijke gegevens betreffende het gehucht Heugten onder
Maarheeze (een bezitting van de familie van Moorsel) en de daarmee
samenhangende geshiedenis van het klooster O.L. Vr. Munster te Roermond. Dit,
alsmede andere handschriften betreffende de genealogie zijner familie, gaf hij op
het einde zijns levens aan zijn naasten bloedverwant G e r a r d u s C o o v e l s te
Helmond, die het door erfenis aan zijn neef Mr. G. C o o v e l s , griffier te Helmond,
deed overgaan. Van Moorsel huwde met A n t o n e t t a R o e l a n d a v a n d e n
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B o s c h (geb. 12 Mrt. 1832 te Utrecht, overl. 6 Dec. 1901 te Leende), waaruit geen
kinderen geboren werden.
Heeren

[Moorsel, Henricus van]
MOORSEL (Henricus v a n ). ged. 13 April 1757 te Helmond, overl. 31 Juli 1830 te
Heeze, zoon van doctor P e t r u s v a n M. en van M a r i a E l i z a b e t h v a n
H o e c k , promoveerde tot
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meester in de rechten en vestigde zich omstreeks 1785 als advocaat in zijn
geboortestad. Hij was enkele jaren drossaard van Gemert. Tijdens de revolutionnaire
woelingen zijner dagen onderscheidde hij zich als een der verwoedste Patriotten.
In Augustus 1787 verklaarde hij voor den magistraat van Helmond, dat hij te zijnen
huize (Hotel ‘De Leeuw’) een exercitiegezelschap had opgericht van ± 20 personen,
dat zich onder leiding van Arnold Otto Bragard, een gewezen soldaat, in den
wapenhandel oefende. In 1795 had hij met zijn neef, kapelaan Adriaan van Hoeck
(dl. VII, kol. 593), de leiding der revolutionnaire beweging in de Meierij van 's
Hertogenbosch. Terwijl laatstgenoemde gevankelijk naar den Haag gevoerd werd,
wist Mr. van Moorsel naar Béthune te ontvluchten en werd secretaris der stad
Duinkerken. Na de revolutie vestigde hij zich als notaris te Heeze en was ook eenigen
tijd schout aldaar. Hij huwde 7 Aug. 1788 te Mechelen (Limb.) voor den pastoor en
4 Jan. 1789 voor schepenen van Helmond met J o h a n n a M a r i a V o n c k e n
(geb. 16 Dec. 1766 te Schimmert, overl. 21 Nov. 1845 te Heeze). Uit dit huwelijk
werden elf kinderen geboren, o.a. H e n r i c u s G o d e f r i d u s , geb. 17 Oct. 1793
te Duinkerken, overl. 4 Juni 1851 te Heeze, secretaris aldaar; P e t r u s
P a n t h a l e o n , geb. 18 Sept. 1804 te Heeze, overl. te Leverooy gem. Nederweert
18 Sept. 1843, te Heythuizen gehuwd met Jeannette Gertruda Alexandrina baronesse
de la Marck; F r a n c i s c u s M a r i a n u s J o h a n n e s , geb. 6 Juni 1806 te Heeze,
overl. 15 Dec. 1871 te Etterbeek (Brussel), priester, rector der latijnsche school te
Helmond 1828-1837 en daarna beneficiaat te Brussel.
Zie: K r o m , De Patriotten in de Meierij, blz. 21.
Heeren

[Moos, Gijsbrecht]
MOOS (Gijsbrecht), alias S m i t , geb. te Hasselt, terechtgesteld in den Haag 18
Maart 1572. In Maart 1570 ging hij op aandringen van een metgezel in Vlissingen
scheep naar Engeland, waar hij in Norwich en Londen langen tijd kleermaker was.
In Dec. 1571 werd hij in Sandwich gevangen gezet en daar langer dan een maand
vast gehouden. Later bracht men hem met ongeveer twintig andere personen uit
de gevangenis op het schip van Peter Duyns, kapitein der Watergeuzen, waar ze
moesten blijven dienen. In Jan. 1572 ging men van Sandwich onder zeil, samen
met Symon Meyns. De Watergeuzen hielden drie vischbooten aan, een werd
gehouden en twee gerantsoeneerd. Den volgenden dag, 's avonds tusschen 10 en
11 uur, deed men een landgang bij Schoorl, men zeilde naar het Vlie, en vandaar
naar Wieringen, waar de Watergeuzen weken lang bleven liggen. Bij een gevecht
met de boeren op 3 Mrt. 1572 werd hij zwaar gewond gevangen genomen en later
naar de Gevangenpoort in den Haag gebracht.
Zie over hem: S m i t , den Haag in den Geuzentijd, 153; Algem. Rijksarchief, Holl.
Div. Rekg. 2724, fol. 185vo; Archief Hof van Holland, 5654, fol. 495vo.
Vogels

[Morra]
MORRA, waarsch. geboren in Friesland.
Hij komt op de vloot der Watergeuzen steeds voor als ‘hopman’, wat doet
vermoeden dat hij vroeger in het leger te land heeft gediend.
Hij had een commissie van den Prins van Oranje met opgedrukt zegel. In najaar
1570 was hij kapitein bij de vrijbuiters en nam twee schepen met zout geladen. Op
29 Nov. 1570, door tegenwind en ijs, wordt zijn schip in de haven van Norden
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gedrongen. Hij ontkomt 's nachts met zijn bemanning over het ijs, maar den
volgenden dag, 30 Nov. 1570, nemen de Oosfriezen schip
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en lading in beslag en geven de goederen aan de eigenaars terug. Op 16 Dec. 1570
werd zijn verlaten schip nog eens door eenige soldaten uit Oostfriesland bezet, en
pas 12 Maart 1571 werd op bevel van graaf Edzard het schip vrij gegeven.
In Maart 1571 wordt zijn naam genoemd bij de voornaamste kapiteins op de vloot
der Watergeuzen. In zomer 1571 zeilt hij naar de kust van Frankrijk, neemt daar
een vlissinger boot met haring en verkoopt de buit in Dover. Begin 1572 stelde Jan
Charles, procureur-generaal bij den Hove van Friesland, in Harlingen en Dokkum
een onderzoek in naar eenige kapiteins der Watergeuzen, waarbij o.a. ‘Moer’.
Zie over hem: F r a n z , Ostfriesland und die Niederlande, 178; H a g e d o r n ,
Ostfrieslands Handel und Schiffahrt, 291; v a n V l o t e n , Nederl. Volksopstand
(1858), I, 325; Archief van Emden, Defensionales, 89, idem brief van 15 Mei 1598,
E.R.I. No. 342; Rijksarchief te Leeuwarden, Rekg. van Boudewijn van Loo, 1 Oct.
1571-30 Sept. 1572, fol. 59 vo., en Rijksarchief te Brussel, Secr. d'Etat Allemande,
dl. 193, fol. 139 vo., 189, 378.
Vogels

[Morren, Christophorus]
MORREN (Christophorus) ook M o r r h e n en M o r e , minderbroeder-recollect,
behoorde tot de familie van Petrus Morren, die volgt. Hij was missionaris te
Amsterdam. 2 Jan. 1618 was hij te St. Truiden bij zijn familie. Dien dag werd aldaar
een studiebeurs gesticht door bepaalde personen van Amsterdam. De
afstammelingen van Gerardus Preuveneers en van Thomas Morren, of de
burgemeester van St. Truiden waren de begevers. Pater Christophorus is wel de
bewerker geweest van deze stichting, welke nog bestaat. Hij was ook als missionaris
werkzaam geweest te Arnhem, waar hij 1614 in de Pauw onder het opgedragen
der H. Mis werd overvallen, gevangen genomen en nog bekleed met het misgewaad
naar de gevangenis werd gesleurd. Ook te Uitgeest bewees hij vele goede diensten
evenals te Amsterdam. 1622 had hij moeilijkheden met den Vicaris Rovenius.
Volgens het Necrol. Harlem. in De Katholiek LX (1871), 70, overleed hij 22 Oct.
1628.
Zie: Bijdragen bisdom Haarlem I, 237, 341, XXX, 209, XXXV, 275, XLIII, 209;
Archief aartsbisdom Utrecht XX, 370; Handboekje R.K. Eeredienst (1872) 343.
Fruytier

[Morren, Henricus]
MORREN (Henricus), priester van de orde der eremieten van St. Augustinus, in het
klooster te Diest, overleed als pastoor-missionaris te Nijmegen 20 Oct. 1666. Eerst
was pater Morren werkzaam in het klooster te Hasselt als prior en te Diest als
supprior. 17 Juni 1654 nam hij de missie van Nijmegen op zich, waar nog een hevige
vervolging tegen de Katholieken woedde. 1658 durfde hij er een woning koopen en
1663 een andere, op naam van H.C. de Ransel, drost van Diest. Na vele opoffering
en lastigen arbeid, steeds in het gevaar gevangen gezet te worden, overleed de
pater aan een besmettelijke ziekte, die in de stad heerschte.
Zie: P. A g o l l a O. Aug., Rudis Augustinianae missionis in urbe Neomagensi
deductio, handschr. in het kerk. archief der St. Augustinus parochie; S c h u t j e s ,
Gesch. bisdom 's Hertogenbosch III, 286.
Fruytier
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[Morren, Petrus]
MORREN (Petrus), priester, geb. te Peer (Limb.) omstr. 1640, was de oudste zoon
van de zes kinderen van S i m o n M., burgemeester van Peer, en I d a v a n
B a u s s e l . Hij was eerst werkzaam als pastoor te Wychmaal bij Peer, 1667-1681.
Daarna werd hij overgeplaatst naar Heythuysen, waar hij 47 jaar de parochie be-
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stuurde en 25 Aug. 1727 overeed, oud 87 jaar en 63 jaar priester. 2 Juli 1723 had
hij bij testament drie jaargetijden gesticht te Peer, te Wychmaal en te Heythuysen.
Zijn grafzerk met adellijk familiewapen in de kerk te Heythuysen is afgebeeld in het
beneden opgegeven werk Tombes de la Hesbay.
Zijn portret, geschilderd 1699 op 58-jarigen leeftijd was 1845 nog bij de familie
Morren te Peer.
Zie: L. d e H e r c k e n r o d e , Collection de tombes, épitaphes et blasons recueillis
dans les églises et couvents de la Hesbay, 751, 755, 756.
Fruytier

[Mortel, Mr. Joannes Benedictus Hyacinthus van de]
MORTEL (Mr. Joannes Benedictus Hyacinthus v a n d e ), geb. te Boksmeer (gedoopt
21 Aug. 1797), overl. te Rosmalen 21 Aug. 1887, was de zoon van J o s e p h
F r a n c i s c u s v.d. M. en M a r i a F r a n c i s c a A n t h o n e t t a P o r t m a n s . Hij
studeerde te Luik en behaalde daar in 1820 den graad van meester in de rechten.
Hij vestigde zich als advocaat in zijn geboorteplaats, werd reeds in 1823
schoolopziener en werd door de eigenerfden van het kiesdistrict Boksmeer 1 Juni
1826 tot lid der Staten van Noord-Brabant gekozen. In de eerste zitting der Staten,
die hij bijwoonde, werd hij 4 Juli d.a.v. tot lid van Gedeputeerde Staten gekozen en
kort daarna verhuisde hij naar 's Hertogenbosch.
De Staten kozen hem 18 Febr. 1834 tot lid der Tweede Kamer, daardoor hield
zijn lidmaatschap van bovengenoemde colleges op. Hij behoorde in de kamer tot
de gematigde leden, die meestal met de regeering medegingen.
Op 20 Juli 1836 werd hij benoemd tot rechter in de rechtbank van eersten aanleg
te 's Hertogenbosch, hij liet dus nu de advocatuur varen. Op 16 Sept. 1838 bij de
reorganisatie der rechterlijke macht werd hij benoemd tot raadsheer in het provinciaal
gerechtshof van Noord-Brabant terzelfder plaatse. De gezamenlijke waarneming
van dit ambt en het kamerlidmaatschap werd hem op den duur te zwaar, zoodat hij
bij zijn periodieke aftreding op 8 Juli 1841 met ingang van Oct. d.a.v. verzocht, niet
meer in aanmerking te komen.
Op 27 Juni 1843 werd hij benoemd tot lid der commissie van landbouw inr
Noord-Brabant.
In 1847 werd hij tot lid van den raad der stad 's Hertogenbosch gekozen.
Hij was specialiteit op het gebied van waterstaatszaken en was een der drie
Noordbrabanters, die op 14 Juni 1847 in een audiëntie bij koning Willem II
aandrongen op den aanleg van een afwateringskanaal 's Hertogenbosch Geertruidenberg. Eerst 36 jaren later is aan dezen wensch tegemoetgekomen.
Bij de verkiezing van candidaten voor de Eerste Kamer op 30 Nov. 1848 werd hij
met groote meerderheid in het district 's Hertogenbosch gekozen, maar hij werd niet
door den Koning tot lid benoemd.
Op 17 Febr. 1850 werd hij benoemd tot voorzitter van het bestuur van het
waterschap van der Eigen en op 26 Dec. 1852 tot voorzitter van het toen opgerichte
waterschap voor de uitwatering van de Maas naar den Amer. Wegens gebrek aan
fondsen heeft dit waterschap niet anders kunnen doen dan ontwerpen, die niet op
omvangrijke opnemingen steunden, maken, en men zag in, dat een uitvoerig ontwerp
voor een zoo groot werk alleen van rijkswege gemaakt kon worden. Daarom werd
dit waterschap bij koninklijk besluit van 28 Juli 1859 opgeheven en van de Mortel
tegelijk eervol ontslagen.
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Op 2 Juni 1856 kreeg hij op verzoek eervol ontslag als schoolopziener.
Op 10 Mei 1859 werd hij in het district 's Hertogenbosch opnieuw tot lid der
Provinciale Staten van Noord-Brabant gekozen. Hij behoorde nu tot de liberale partij.
Toen hij wegens zijn leeftijd in Apr. 1870 ontslag als zoodanig nam, werd zijn zoon
J.B.A. v a n d e M o r t e l door de liberale partij candidaat gesteld, maar bij
herstemming werd een clericaal gekozen. Dit was de eerste maal, dat deze partij
in dit (provinciale) district de overwinning behaalde.
Van de Mortel werd, toen de president van het gerechtshof van Noord-Brabant
overleden was, en de vice-president geen benoeming wenschte, op 3 Oct. 1872 op
75-jarigen leeftijd nog president van dat hof. Toen het ingevolge de wet van 10 Nov.
1875 werd opgeheven en een nieuw gerechtshof te 's Hertogenbosch voor
Noord-Brabant en Limburg werd ingesteld, verzocht hij bij de nieuwe samenstelling
niet in aanmerking te komen en werd hij dus niet opgenomen onder hen, die 11
Dec. d.a.v. benoemd werden.
Hij huwde 12 Sept. 1827 J o h a n n a C o r n e l i a v a n R i j c k e v o r s e l , geb.
11 Apr. 1798, overl. 10 Juli 1861, bij wie hij 2 zonen had.
Hij schreef: Overzigt van den gebrekkigen staat der waterlossing van de
Maaspolders en van de landen in de omstreken van 's Hertogenbosch, in verband
met het nut van het geprojecteerde kanaal van uitwatering en inundatie, tusschen
Grave en Geertruidenberg ('s Hertogenbosch 1848); Nadere beschouwingen over
de noodzakelijkheid tot den aanleg van een kanaal van uitwatering van Grave naar
de Oude Maas in Noord-Brabant ('s Hertogenbosch 1849).
Ramaer

[Mossel, Jacob]
MOSSEL (Jacob), geb. te Enkhuizen 28 Nov. 1704 als zoon van P i e t e r
J a c o b s z . M o s s e l en G e e r t r u y d a L e y d e c k e r , overl. te Batavia in den
nacht van 14 op 15 Mei 1761. Mossel was 20 Maart 1720 als lichtmatroos naar Indië
vertrokken met het schip ‘De Haringtuyn’; hij kwam 24 Sept. d.a.v. te Batavia aan
en werd in 1721 in burgerlijken dienst op Negapatnam geplaatst. Hij bleef nu vele
jaren op de Kust van Coromandel werkzaam en doorliep er de verschillende rangen
tot hij in 1738 Gouverneur en Directeur der Kust, werd en in 1740 daarbij rang en
titel van Extraordinair Raad van Indië verkreeg. Naar Batavia opgeroepen, nam hij
in 1743 als gewoon lid sessie in genoemden raad en werd in 1747 eerste lid en
Directeur-Generaal. Op den dag van v. Imhoff's overlijden, 1 Nov. 1750, koos de
Raad hem met algemeene stemmen tot Gouverneur-Generaal, welke keuze door
Heeren-XVII werd goedgekeurd. Den 25en April 1754 benoemden de
Staten-Generaal nem daarbij eershalve tot generaal der infanterie.
Mossel deed zijn best den verderen financieelen achteruitgang der Comp. tegen
te gaan, of, zooals hij het uitdrukte, het scheepje van de Comp. vlot te houden.
Daarbij week hij echter sterk van de door van Imhoff gevolgde beginselen af. Zoo
verbood hij den door v.I. geopenden handel van vrijburgers tusschen de verschillende
havens van Indië weer. Zelfs de opbrengst van de in de Bataviasche Ommelanden
talrijke particuliere suikermolens en arakstokerijen maakte hij tot een
Compagnies-monopolie.
Bij het Generaal Reglement van 1753 bepaalde hij, dat de gages der ambtenaren
zouden worden verhoogd en dat de in Europa geboren dienaren, mits niet met
Inlandsche vrouwen gehuwd zijnde, op hun 60e jaar een kleine ‘rustgage’ zouden
krijgen. Het volgende jaar vaardigde hij het bekende
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reglement tegen de pracht en praal uit; hierbij werd omschreven, hoeveel slaven,
paarden en rijtuigen een ambtenaar mocht houden of met zich op straat meevoeren,
en werden zelfs voorschriften opgenomen omtrent de kleeding, wandelstokken en
zonneschermen etc. Maar ook werden daarbij de eerbewijzen geregeld, die men
den Raden van Indië en andere autoriteiten moest toebrengen.
De moeilijkheden, die bij van Imhoff's dood bestonden ten gevolge van diens
ontactisch optreden, zoowel in Mataram als Bantam, wist Mossel op gelukkige wijze
te beëindigen, door in 1753 den rechtmatigen sultan in Bantam op den troon te
herstellen en in 1755 het vredesverdrag van Ganti goed te keuren, waarbij elk van
de beide Mataramsche pretendenten een deel van het rijk verkreeg en dit gesplitst
werd in de Vorstenlanden Soerakarta en Djokjakarta. Minder succes had zijn
optreden in Bengalen, waar een Compagniesvloot, ultgezonden om de toenemende
macht van de Engelschen, die de Comp. aldaar dreigden te overvleugelen, tegen
te gaan, in 1759 op de Ganges totaal werd verslagen.
Ondanks het feit, dat Mossel graag voor een vroom man doorging en o.a. op
eigen kosten een Maleische vertaling van den bijbel liet drukken, was hij weinig
scrupuleus in de middelen om zichzelf te verrijken.
Mossel was in 1730 gehuwd met A d r i a n a A p p e l s , geb. in 1714, overl. in
1743, dochter van P i e t e r A p p e l s en C a t h a r i n a v a n L o o . Zij schonk hem
7 kinderen, waarvan er 3 jong overleden - een tweetal hiervan verdronk in 1741 bij
het vergaan van een schip -; de 4 andere zijn: P h i l i p p i n a T h e o d o r a M o s s e l ,
geb. 16 Febr. 1731, overl. te Batavia 1 April 1765, gehuwd eerst met den Raad van
Indië J o h a n A n d r i e s baron v o n H o h e n d o r f , en later, 6 Maart 1762, met
den Raad van Indië N i c o l a a s H a r t i n g h ; Mr. Jacob Mossel, geb. 24 Juli 1739
te Negapatnam, gecommitteerd Raad van Holland enz., overl. te Rotterdam 28 Sept.
1797 (dl. II, kol. 946); C a t h a r i n a J o h a n n a M o s s e l , geb. in 1741, gehuwd
in Oct. 1765 met jonkheer G e r a r d M a x i m i l i a a n T a e t s v a n A m e r o n g e n ,
overl. 6 Aug. 1795; G e e r t r u i d a M a r g a r e t h a M o s s e l , geb. in 1742, gehuwd
te Batavia 24 April 1757 met Mr. P i e t e r C o r n e l i s z . H a s s e l a e r , heer der
beide Eemnessen, Raad van Indië, later Burgemeester van Amsterdam.
Zijn portret door een onbekend kunstenaar bevindt zich in het Paleis te
Weltevreden. Een ander bij baron Taets van Amerongen van Renswoude op het
kasteel Renswoude; drie verkleinde copieën, eveneens door onbekende kunstenaars,
zijn in het Paleis te Buitenzorg, in het Ministerie van koloniën te 's Gravenhage en
in het Rijksmuseum te Amsterdam; J.V. Schley graveerde zijn portret.
Zie: v a n R h e d e v.d. K l o o t , De Gouverneurs-Generaal van Ned. Indië; F. d e
H a a n , Oud- Batavia (register); d e z ., Priangan (register); d e J o n g e , Opkomst,
dl. X.
Stapel

[Motley, John Lothrop]
MOTLEY (John Lothrop), zoon van T h o m a s M o t l e y en A n n a L o t h r o p ,
geb. te Dorchester, Mass., 15 April 1814, gest. te Dorchester bij Londen 29 Mei
1877. Hij genoot zijn eerste onderwijs aan een school te Jamaica Hill en daarna te
Round Hill, Northampton, waar de bekende historicus Bancroft tot zijn leermeesters
behoorde. In 1827 werd hij ingeschreven aan Harvard College te Cambridge, Mass.,
waar hij tot
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1831 bleef. In 1832 en 1833 bereisde hij Europa, waar hij o.a. studeerde aan de
universiteiten van Göttingen en Berlijn. Te Göttingen maakte hij kennis met den een
jaar jongeren Bismarck; de kennismaking leidde tot een hartelijke vriendschap, die
voor het leven van beide mannen van groote beteekenis is geweest. Motley's jeugd
en jongelingsjaren heeft hij beschreven in zijn eersten roman Morlon's Hope (1831),
die speelt in de tweede helft der 18e eeuw, maar zoo goed als geheel een
autobiographie is, van evenveel waarde als menschelijk document, als van geringe
beteekenis uit het oogpunt van kunst. Hij oefende de rechtspraktijk uit, maar wisselde
deze in 1841 af met een kort verblijf als legatie-secretaris te Petersburg. Het leven
daar voldeed hem echter zoo weinig, dat hij reeds binnen eenige maanden zijn
ontslag nam en naar Amerika terugkeerde. Kort daarna begon hij historische studiën
te publiceeren, voornamelijk in de North American Review, waar hij in 1845, 1847
en 1849 artikelen gaf over Peter den Groote, over Balzac en over de Puriteinen:
deze trokken reeds toen om den innemenden vorm zeer de aandacht. Toch had
Motley zijn weg nog niet gevonden. Nadat hij een jaar tot zijn verdriet in het Huis
van afgevaardigden van den staat Massachusetts had gezeten, publiceerde hij in
1849 een historischen roman in twee deelen, Merry Mount, die niet ongunstig werd
ontvangen. Toch ging hij juist in dezen tijd geheel den historischen kant op. Hij kwam
sterk onder den invloed van Prescott en vooral van Carlyle, wiens boek over de
fransche revolutie hij zeer bewonderde. Met Prescott kwam hij in nauwere betrekking,
toen hij zijn studiën begonnen was over de geschiedenis van den nederlandschen
opstand tegen Spanje; Prescott verklaarde zich zelfs zonder aarzeling bereid zijn
voornemen om een boek over Philips II te schrijven op te geven ter wille van zijn
jongeren vakgenoot. Zoo kan men reeds dan Motley noemen: nadat hij in Amerika
alles had bestudeerd, wat in bibliotheken was te vinden, begreep hij, dat een zeer
omstandig archief-onderzoek in Europa noodig was. In 1851 verliet hij met dat doel
Amerika; geruimen tijd heeft hij in de archieven te Berlijn, Dresden, den Haag en
Brussel gewerkt; eerst in 1856 keerde hij naar zijn vaderland terug met een zeer
uitgebreid materiaal van zeer uiteenloopende gewichtige gegevens voor de
geschiedenis van de zestiende eeuw. Als eerste vrucht van dezen omvangrijken
arbeid verscheen kort daarna Motley's The rise of the Dutch Republic. A history
o

o

o

(Londen 1856, 3 dln. 8 ; Leipzig 1858, 3 dln. 8 ; Londen 1863, 3 dln. 8 ; ook daarna
meermalen herdrukt; ned. vert. onder toezicht en met inleiding van B a k h u i z e n
o

v a n d e n B r i n k , 's Gravenhage 1857-1860, 4 dln. 8 ; 2e dr. 's Gravenhage 1860,
o

o

4 dln. 8 ; herziene vert. 's Gravenhage 1878-1881, 3 dln. 8 ; fransche vert. met
o

inleiding van G u i z o t , Parijs 1859-1860, 4 dln. 8 ; zweedsche vert. van N a c h m a n
o

en D u m r a t h , Stockholm 1884-1885, 4 dln. 8 ; er is ook nog een duitsche en een
russische vertaling). Dit werk werd in tienduizenden exemplaren over de geheele
wereld verspreid en maakte den schrijver plotseling tot een beroemd man. Zijn werk
werd ook alom zeer geprezen, o.a. door F r o u d e in de Westminster Review, door
G u i z o t , in de Edinburgh Review, in Amerika door I r v i n g , B a n c r o f t en
S u m n e r , in Nederland door B a k h u i z e n v a n d e n B r i n k , G r o e n v a n
P r i n s t e r e n en F r u i n , wat de laatsten betreft, evenwel met eenige reserve. Die
algemeene instemming moedigde den gevierden schrijver aan voort te gaan met
de publicatie van zijn History
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of the United Netherlands from the death of William the Silent to the synod of Dort
o
(Londen 1860-1867, 4 dln. 8 ; ook later herdrukt; de Ned. vert. verscheen als vervolg
op de bovengenoemde van de Rise). Dit werk kon door het gewijzigde onderwerp
veel minder voldoen dan Motley's eerste; hij zelf beklaagt zich trouwens, dat zijn
eigenlijke held, Willem van Oranje, hem hier is ontvallen. De verschijning der History
werd vertraagd door Motley's ambtelijk leven. Van 1861 tot 1867 was hij
amerikaansch gezant te Weenen, daartoe door president Lincoln benoemd. Niet
alleen zijn ambtelijke bezigheden, maar vooral zijn zorgen over den amerikaanschen
secessie-oorlog trokken zijn aandacht af van zijn historische onderzoekingen. In
1867 kwam door een onwelwillend ingrijpen der regeering te Washington een einde
aan Motley's verblijf te Weenen. Hij keerde toen naar Amerika terug, maar werd
door president Grant in 1869 benoemd tot gezant te Londen. Het was een moeilijke
tijd; er heerschte een gespannen verhouding tusschen Engeland en de Vereenigde
Staten door de Alabama-kwestie, die nog steeds niet was opgelost. Ook aan Motley
is dat niet onmiddellijk gelukt; daarover schijnt ontevredenheid te Washington te
zijn ontstaan; tegen zijn zin althans is Motley reeds in 1870 teruggeroepen. Deze
ongenade heeft hem zeer geschokt. Intusschen zocht hij weer troost in zijn geliefde
historische studiën, waarvan het resultaat was The life and death of John of
Barneveld.... with a view of the primary causes and movements of the thirty years
o
war (den Haag 1874, 2 dln. 8 ; ook later herdrukt; de ned. vert. verscheen als vervolg
op de bovengenoemde van de History). Daarmede was zijn historische arbeid
gesloten. Het was zijn voornemen de geschiedenis van Nederland tot den vrede
van Munster voort te zetten, zooals ook wel uit den titel van The life and death of
John of Barneveld blijkt. Maar hij is er niet meer toe kunnen komen: zijn einde
naderde. Hij was 2 Maart 1837 gehuwd met M a r y B e n j a m i n , die hem 31
December 1874 ontviel; hij heeft dezen slag niet lang meer overleefd.
Motley's beteekenis als geschiedschrijver is niet moeilijk vast te stellen. Hij was
een onderzoeker van groote werkkracht en sterk doorzettingsvermogen; vele jaren
heeft hij doorgebracht met het bestudeeren van gedrukte en geschreven documenten,
grootendeels geschreven in talen, die hij eerst moest aanleeren. Bovendien heeft
hij zich vertrouwd moeten maken met sociale en politieke verhoudingen in landen
en tijden, die zeer ver van de zijne afweken. Dat hij daarbij wel eens fouten maakte,
is niet te verwonderen. Aan zorgvuldig bronnenonderzoek paarde hij een vermogen
tot uitbeelding van het historische verleden, dat inderdaad zeer bijzonder was en
zijn succes onmiddellijk verzekerde. Zijn taal en stijl, beide sterk onder den invloed
van Carlyle, kwamen die van Macaulay nabij en overtroffen die van Froude. Motley's
waarde lag vooral in de beschrijving van de karakters der hoofdpersonen van den
grooten strijd der zestiende eeuw; historische psychologie was zijn groote kracht.
Daarnaast trok hem in navolging van Schiller het dramatische in de geschiedenis
zeer sterk aan, waartoe de periode van den opstand ook wel overvloedig aanleiding
gaf; zijn beschrijving van bijzondere gebeurtenissen is altijd zeer treffend. Minder
sterk is hij in de ontleding van maatschappelijke en staatsrechtelijke verhoudingen
er vooral in de beschrijving van diplomatieke onderhandelingen, die bij Motley zelden
duidelijk, in den regel zelfs vrij verward zijn. Ernstiger is het terecht tegen hem
ingebrachte bezwaar, dat hij de histo-
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rische waarheid meer dan eens opoffert aan haar dramatische uitbeelding. Van nog
meer beteekenis is zijn gebrek aan objectiviteit. Motley is een Amerikaan der
negentiende eeuw. republikein en liberaal in de politiek, daarbij unitariër en zeer
modern in het godsdienstige. Het ligt voor de hand, dat zulk een man zich moeilijk
kan indenken in het stelsel en het karakter van een absolute monarchie en evenmin
in den aard en de beginselen der katholieke kerk. In het groote conflict van de
Nederlanden tegen Spanje en van de Calvinisten tegen de katholieke kerk aarzelt
hij geen oogenblik partij te kiezen. Dat is zedelijk natuurlijk geoorloofd, maar
historisch in geenen deele. Dat de geschiedenis geen partij mag kiezen, omdat zij
niet alleen heeft te beschrijven, maar ook te verklaren, is blijkbaar Motley ontgaan.
Juist door zijn partijdigheid kan hij zoo weinig verklaren: de dingen worden daardoor
bij hem zoo eenvoudig. dat zij nauwelijks verklaring meer behoeven. Niettemin is
Motley's werk van groote beteekenis geweest; vooral in de engelsche wereld is de
bekendheid met de geschiedenis van onzen opstand daardoor zeer bevorderd.
Zie: W e n d e l l H o l m e s , John Lothrop Motley (Londen 1878); M o t l e y ,
Correspondence, ed. bij G.W. C u r t i s (Londen 1889, 2 dln.); F r u i n , Verspreide
geschriften, passim, vooral III, 118 vlg.; G r o e n v a n P r i n s t e r e r , Maurice et
Barnevelt (Utrecht 1875).
Brugmans

[Moubach, Bartholomeüs]
MOUBACH (Bartholomeüs), geb. te Venlo 21 Jan. 1700, zoon van J o a n n e s en
S o p h i a v a n H o v e , trad in het augustijnenklooster St. Elisabethsdal bij Nunhem,
werd in 1748 rector van het klooster Bethlehem te Oostrum en later prior van het
klooster de Gaesdonck bij Goch, waar hij 7 Jan. 1760 overleed.
Zijn zuster J o h a n n a S o p h i a M o u b a c h (geb. te Venlo 30 Nov. 1695) trad
in het klooster der Annunciaten Trans Cedron te Venlo en werd aldaar 20 Mei 1716
geprofest.
Zie: Publ. de la soc. hist. et arch. dans le duché de Limbourg (1896-97), 133; M.
H u b . H. M i c h e l s , Geschiedenis van de Lorettokapel te Genooi, 67; J a n
V e r z i j l , Genealogie Moubach.
Verzijl

[Moubis, Ferdinand August Hubert]
MOUBIS (Ferdinand August Hubert), geb. te Steijl bij Tegelen 9 Dec. 1834, overl.
te Heerlen 29 Dec. 1898, zoon van M a t h i a s C a s p a r A l o y s i u s en van M a r i a
A n t o n e t t a C a n o y , studeerde eerst in het college van St. Hadelinus te Visé,
daarna te Rolduc en vervolgens in het groot seminarie te Roermond, waar hij in
1859 door mgr. Joannes Augustinus Paredis, bisschop van Roermond, tot priester
werd gewijd en in datzelfde jaar tot professor te Rolduc benoemd. In 1882 werd hij
pastoor te Thorn, in 1888 deken te Heerlen. Hij was een ijverige begunstiger der
vreemde missiën. De paters Salesianen van Don Bosco, wien hij een som van
36000 mark had geschonken, vereerden hem met den titel van Coöperator hunner
orde.
Zie: M. H u b . H. M i c h e l s , Genealogie Moubis.
Verzijl

[Moulart, Wouter of Walterus]
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MOULART (Wouter of Walterus), priester, uit een adellijke familie in Overijsel, bij
Zwolle geboren, overleed te 's Gravenhage 16 Nov. 1686. Hij studeerde aan de
latijnsche school te Coesveld en daarna de filosofie in de Valk te Leuven. De
theologische studie voltooide hij in het Pauscollege. 1682 werd hij door den vicaris
der missie, J. Neercassel, aangesteld als pastoor-missionaris te 's Gravenhage in
de Juffrouw-Ida-straat. Hij was een vriend van Hugo v. Heussen, die hem dan ook
hoog

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 8

1185
prijst om zijn ijver en arbeid, zijn welsprekendheid en vriendelijkheid (Batavia Sacra
II, 242). Hij overleed vroegtijdig na vier of vijf jaar pastoraat.
In het Necr. Harlem. in De Katholiek LXII, 72, 243, wordt zijn dood gesteld op 16
Nov. 1687. Een nieuw aangelegd doopboek, door W. Moulart bijgehouden tot zijn
dood, berust op het stadhuis te 's Gravenhage (Bijdr. bisd. Haarlem XVIII, 346).
Fruytier.

[Mourik, Reinier van]
MOURIK (Reinier v a n ) was burgemeester van Zevenbergen en lid van het aldaar
gevestigde dichtgenootschap ‘Prodesse Canendo’. Hij gaf uit: Oorsprong van ZuidHolland, met de veranderingen door stormwinden en hooge watervloeden aan het
o

land en de rivieren veroorzaakt (Rotterdam 1775, 8 ) en vervolgens: Beschrijving
der gedaante van peilpalen en hoe en waar dezelven behooren geplaatst mitsgaders
o
hoe op dezelven de waarnemingen gedaan moeten worden (Rotterdam 1776, 8 ).
Zie: A r r e n b e r g , 365.
Brugmans

[Muelenaere, Felix Amand de]
MUELENAERE (Felix Amand d e ), geb. te Pithem (Oost-Vlaanderen) 9 Febr. 1794,
overl. aldaar 3 Aug. 1862, studeerde te Brussel in de rechten, promoveerde aldaar
in 1815 en werd advocaat te Brugge. Hij werd substituut-officier en daarna in Jan.
1822 officier bij de rechtbank van eersten aanleg aldaar.
Op 7 Juli 1824 kozen de Provinciale Staten van West-Vlaanderen hem tot lid der
Tweede Kamer. Hij was daar meestal in de oppositie. Op 20 Mrt. 1826 verzette hij
zich tegen het gedeelte van het ontwerp-wetboek van koophandel betrekkelijk de
faillissementen; dit werd evenwel met 51 tegen 37 stemmen aangenomen.
Denzelfden dag sprak hij tegen de bepalingen in dat ontwerp over de assurantiën.
Daarover staakten de stemmen (42 tegen 42), maar den volgenden dag werd het
voorstel met 44 tegen 43 stemmen aangenomen.
Op 22 Mrt. 1826 verhief hij zich sterk tegen de tweede afdeeling der
staatsbegrooting, die dien dag met 77 tegen 24 stemmen werd aangenomen. Hij
sprak en stemde ook 20 Mrt. 1827 tegen deze nu gewijzigde afdeeling der
staatsbegrooting, die nu werd aangenomen met 61 tegen 40 stemmen.
Ten einde hem uit de Kamer te verwijderen, werd hem door de regeering het
lidmaatschap van den Raad van Indië te Batavia aangeboden, dat hij na lang beraad
weigerde. Op 1 Dec. 1828 ondersteunde hij het voorstel van C. de Brouckère om
de drukpers meer vrijheid te geven. Op 5 Mrt. 1829 stelde hij, naar aanleiding van
een groot petitionnement uit de Zuidelijke Nederlanden om meerdere persvrijheid,
voor daartoe een commissie te benoemen. Op 14 Mei d.a.v. stemde hij weder tegen
de begrooting en haalde hij de engelsche spreuk aan: geen opheffing van de
oorzaken der grieven, geen geld.
De gouverneur van West-Vlaanderen, F.F.X. graaf de Baillet, wist, waarschijnlijk
op verzoek van de regeering, van de meerderheid in de Staten dier provincie gedaan
te krijgen, dat de Muelenaere bij zijn periodieke aftreding op 8 Juli 1829 vervangen
werd door den president der rechtbank van eersten aanleg te Brugge, P.A. Sandelin
(dl. V, kol. 653). Hetzelfde had in Oost-Vlaanderen plaats, waar, minder door den
invloed van den gouverneur dan wel doordat men in de industrieele centra als Gent,
St. Nikolaas en Lokeren der nederlandsche regeering goedgezind was, de opposant
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P.L.M.G. graaf Vilain XIIII vervangen werd door F.I.H. baron van den Broecke de
Terbecq.
Er kwam onmiddellijk een beweging om den
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beiden niet herkozen afgevaardigden een gouden medaille aan te bieden. Daarop
waren de woorden gegraveerd: De regeering vervolgt hen, het volk kroont hen.
Op 12 Dec. 1829 werd door den minister van justitie, Mr. C.F. van Maanen (dl.
III, kol. 803), een circulaire aan alle onder zijn departement ressorteerende
ambtenaren gezonden, waarin geëischt werd, dat zij instemming zouden betuigen
met een circulaire, die o.a. inhield, dat de bandelooze pers beteugeld moest worden.
De Muelenaere, die zich gaarne als een model-ambtenaar voordeed, die de politiek
geheel van zijn ambtelijken plicht afscheidde, teekende de van hem gevorderde
verklaring.
Ook op 6 Juli 1830 was hij tegenover een der aftredende leden candidaat, maar
hij werd niet gekozen, een bewijs dat de gezeten bevolking niet tegen het
nederlandsche gouvernement was.
Aan den belgischen opstand, die zich te Brugge o.a. kenmerkte door het plunderen
en vernielen door het grauw van de woning van Sandelin, nam de Muelenaere geen
werkdadig deel.
Hij werd 27 Oct. 1830 in het Nationaal congres, dat 10 Nov. d.a.v. bijeenkwam,
in de districten Brugge, Oostende en Tielt gekozen, en nam de benoeming voor
eerstgenoemd district aan.
Op 25 Oct. 1830 werd hij door het voorloopig bewind met Herwijn en F. Jullien,
benoemd tot commissaris in West-Vlaanderen. Dit ambt was toen vereenigbaar met
dat van volksvertegenwoordiger.
Op 23 Nov. 1830 stemde hij voor het voorstel van C. Rodenbach om het huis
Nassau voor altijd van den belgischen troon uit te sluiten. Hij sloot zich aan bij de
unionistische partij, het monsterverbond tusschen liberalen en clericalen; hoewel
hij meestal matiging betrachtte, werd hij op den duur toch tot de clericale partij
gerekend.
Op 24 Juli 1831 werd hij door Leopold I benoemd tot minister van Buitenlandsche
Zaken. Zijn eerste daad als zoodanig was, zich te verzetten tegen de 24 artikelen,
vastgesteld op de londensche conferentie, en waarmede Willem I zich toen, hoewel
noode, vereenigd had. Ware de Muelenaere een week later minister geworden, de
oorlogstoestand zou 8 jaren korter geduurd hebben.
Hij verzette zich, ook in de eerste dagen van zijn bewind, heftig tegen het vragen
van militaire hulp aan Frankrijk; hij zeide een zoo groot vertrouwen in het belgische
leger te hebben, dat die hulp geheel overbodig was. Toen kort daarna in den
tiendaagschen veldtocht (3-13 Aug. 1831) dat leger op alle punten verslagen was,
bleek hoe slecht hij en hoe goed Leopold I den toestand had ingezien.
Het lid der belgische Kamer van vertegenwoordiging B. Dumortier (in de memorie
van toelichting tot zijn voorstel van 15 Juni 1871 om een pensioen te verleenen aan
de weduwe van generaal Niellon), de luitenant-generaal A. Eenens (Les conspirations
militaires de 1831, 2 dln. 1875, later nog door 4 andere brochures gevolgd) en graaf
A. du Chattel (1830, avant, pendant et après, Brux. 1908) beweren, dat Willem I
een aantal vooraanstaande Belgen omgekocht zou hebben om ons dien veldtocht
te doen winnen. De tweede noemt drie ministers van oorlog, Goblet, d'Hane de
Steenhuyse en de Failly, verder den generaal Daine en een aantal minder op den
voorgrond tredende personen. Moge er iets waars in deze beweringen zijn, bewezen
zijn zij geenszins. Ook is de bewe-
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ring van Eenens, dat Leopold in het begin zijner regeering bijna geheel door
orangisten omgeven was, overdreven, al waren er een aantal voorname Belgen,
die voor Willem II (niet voor zijn vader) veel sympathie hadden. Dit laatste bleek uit
een inschrijving om hem (den kroonprins) schadeloos te stellen voor hem
wederrechtelijk door de belgische regeering ontnomen paarden; van degenen, die
op de lijst geteekend hadden, werden te Brussel op 6 en 7 Apr. 1834 de woningen
door het grauw geplunderd.
Waarschijnlijker is het, dat onze troepen beter werden aangevoerd dan de
belgische. Verscheidene jaren vóór 1830 hadden bijna alle zuidnederlandsche
officieren ontslag genomen en de vele nieuwe officieren, die eerst kort in belgischen
dienst waren, hadden hun onderhoorigen te weinig in de hand. Alleen van iemand
als Daine, die kort te voren de nederlandsche zaak had verraden en die aan Frankrijk
hulp had aangeboden voor het geval men in Pruisen wilde trekken, kan verraad
worden aangenomen, in het bijzonder wegens zijn zonderlinge handelwijze om,
toen ons leger op Leuven aantrok, niet ter verdediging daarheen op te rukken.
Nadat het congres 21 Juli 1831 uit elkander gegaan was, werd de Muelenaere
tot lid der kamer van vertegenwoordiging in het district Kortrijk gekozen.
In afwijking van zijn vroeger gevoelen stelde hij 28 Oct. 1831 voor, de 24 artikelen,
die de mogendheden ons en België opgelegd hadden, goed te keuren, en dit voorstel
werd 15 Nov. d.a.v. aangenomen. Nu was onder den indruk der militaire successen
de geest h.t.l., waarmede Willem I medeging, voor de afwijzing der artikelen, en zoo
is men tot het volhardingsstelsel gekomen, waartegen zich eerst in 1836 de volksstem
begon te verzetten en waaraan de Koning zich te lang gehouden heeft.
De Muelenaere ontving op verzoek 17 Sept. 1832 ontslag als minister. Onmiddellijk
werd hij weder gouverneur van West-Vlaanderen, welk ambt ruim een jaar door een
lid der députation permanente (Geduputeerde Staten) was waargenomen. Later
was hetzelfde nog tweemaal het geval. Op 4 Aug. 1834 werd hij opnieuw benoemd
tot minister van Buitenlandsche Zaken en tevens premier. Dit bleef hij tot 13 Jan.
1837, toen hij tegelijk weder gouverneur van West-Vlaanderen werd. Op 13 Apr.
1841 verkreeg hij dezelfde portefeuille opnieuw, maar reeds 5 Aug. d.a.v. verkreeg
hij als zoodanig ontslag. Ook nu werd hij weder gouverneur.
In Sept. 1841 werd hij naar Parijs afgevaardigd om te trachten een douane-unie
met Frankrijk tot stand te brengen. Zelf was hij tegenstander daarvan en zij is niet
tot stand gekomen.
Hij was van 5 Aug. 1841 tot 12 Sept. 1847 minister zonder portefeuille. Gouverneur
bleef hij tot zijn overlijden.
De Muelenaere, die zeer vele vijanden in België had, werd van groote gierigheid
beticht, hoewel hij zeer bemiddeld was. Ook het assimileeren van betrekkingen
werd hem kwalijk genomen.
Hij was ongehuwd.
Er bestaat een lithografisch portret van hem door E. Montius.
Ramaer

[Mulders, Christiaan]
MULDERS (Christiaan), geb. te Horst (Limburg), neef van den beurzenstichter Joh.
Molitoris (zie kol. 1162), overl. 7 Sept. 1701 te Moll in de Kempen, waar hij sinds
1677 pastoor was. Ten onrechte plaatst C o p p e n s (dl. I,162 en dl. V, 192) hem
op de lijst der officialen van het bisdom 's Hertogenbosch, welk ambt in dien tijd
gevestigd was
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te Moll. S c h u t j e s toont aan, dat de pastoor van Milligem bij Geel, dit ambt in dien
tijd bekleedde tot zijn dood, 1700.
Bij testament van 20 Aug. 1701 stichtte Chr. Mulders een studiebeurs ten
voordeele zijner bloedverwanten en van studenten uit Horst en Moll, zoo nochtans,
dat die van Horst de preferentie zouden hebben. Collatoren waren drie
bloedverwanten van den stichter en bij ontstentenis van dezen de pastoor van Horst.
Opbrengst 62 gulden 's jaars, aldus vermeldt H a b e t s . Noch C o p p e n s , noch
S c h u t j e s vermelden iets over deze stichting, welke niet voorkomt op de naamlijst
der beurzenstichtingen onder belgisch beheer in 1872.
Zie: C o p p e n s , Beschr. bisdom 's Hertogenbosch; S c h u t j e s , Gesch. bisdom
's Hertogenbosch V, 120, 146; H a b e t s , Gesch. bisdom Roermond III, 623.
Fruytier

[Muller, Frederik Henric]
MULLER (Frederik Henric), geb. te Diest omstreeks 1632, overl. te Singkal 20 Oct.
1678. Hij was een Zuid-Brabander, werd gewoonlijk kapitein Frederik genoemd en
kwam in 1650 op het schip ‘De Provintie’ in Indië. In stukken van 1657 en 58 wordt
hij vermeld als ‘opsiender van de Javanen’, als ‘voorspraeck der Javanen onder
Jacatra’, ook als ‘geleyder ende voorspraeck van een compagnie onser Javanen’,
waarbij men onder een voorspraak een deskundig adviseur bij den G.-G. verstaan
moet, terwijl met een geleyder of conducteur een aanvoerder bedoeld wordt. Blijkens
het Daghregister van 2 Febr. 1659 werd hij toen vendrig om kort daarna toegevoegd
te worden aan den te Bantam te benoemen agent Dirk van Lier ‘alsoo beijde in de
Maleijtse tale veel ervaren sijn’. Het lag in de bedoeling, dat van Lier, zoodra de
zaken daar weer op geregelden voet gebracht waren, door M. zou worden opgevolgd.
Slechts kort is hij daar echter gebleven. Het schijnt dat men hem valschelijk op zijn
nieuwe standplaats verdacht gemaakt heeft in de oogen der Bantammers. In elk
geval was hij in Maart 1660 weer te Batavia terug. ‘Om sijne goede diensten en
bijsondere bequaemheijt om met die natie (nl. de Javanen) om te gaen’, wordt hij,
rechtstreeks ondergeschikt aan den G.-G., 7 Aug. 1665 bevorderd tot luitenant en
conducteur over alle de Javanen onder de jurisdictie van Batavia sorterende. Ook
de Baliërs en Boetonners ter plaatse stonden onder zijn gezag. In 1672, het jaar
zijner bevordering tot kapitein, komt hij voor als heemraad, in 1674 als diaken.
Tevens voerde hij het commando over de buitenforten. Tijdens den oorlog in
Oost-Java werd hij 8 Juli 1678 aan het hoofd van 300 Javanen naar het oorlogsterrein
gezonden, waar de hoofdmacht onder Antonie Hurdt den strijd stond aan te binden
tegen Troeno Djojo en zijn aanhang. Het eind van dezen veldtocht heeft hij niet
beleefd, daar hij aan uitputting is overleden.
Wat in het algemeen zijn werkzaamheden te Batavia aangaat kan hij beschouwd
worden als een voorlooper der latere gecommitteerden tot en over de zaken van
den inlander. Zoo is hij de man, die in 1674 bij den G.-G. Joan Maetsuijker
afgezanten van den regent van Soekapoera binnenleidt en namens den landvoogd
een brief aan dien regent beantwoordt. Een mataramsche regent in Krawang wendt
zich schriftelijk tot M. met het verzoek om de mataramsche prinsen te Batavia voort
te helpen (1670). In 1677 schrijft de regent van Soemedang, dat hij al zijn brieven
naar Batavia zal richten aan kapitein Frederik ‘alsoo een ander daartoe niet en
vertrouwe’. Landmeten en teekenen ging hem zoo goed af, dat men haast
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vermoeden zou, dat hij van beroep landmeter geweest is. In elk geval zal hem dit
wel te pas gekomen zijn, daar hij in zijn tijd tot de grootste europeesche
landeigenaars behoorde. De landen Pasirpandjang en Ratoedjaja, drie dagreizen
van de hoofdstad in het Depoksche gelegen, later ook het nabij gelegen Tjipajoeng,
benevens Kedoengwolanda aan de Sontar en nog andere, in het geheel 1700
morgen, waren in zijn bezit. De waarde van die landen was toen echter niet zoo
groot als men denken zou. Ook moet hij nog een land bij Tandjongpriok en een deel
van Meester Cornelis bezeten hebben. Wat ondernemingsgeest betreft op het gebied
van landontginning, waarbij hij zich in het hart der wildernis durfde wagen, stak hij
al zijn medeburgers de loef af.
Hij was gehuwd met M a r g a r e t h a C h r i s t o f f e l s M e e r p o e l , dochter van
C h r i s t o f f e l J a n s z . M. uit Oldenburg, geb. te Batavia en weduwe van S y m o n
d e G e u s uit Zaandam, bij wie zij een dochter M e y n t j e had. Hij verwekte bij
haar een zoon W i l l e m (1658-1714), gehuwd met H e s t e r v a n D a s ; deze stierf
als luitenant, nalatende een zoon F r e d e r i k H e n d r i k . Een ander zoon heette
H e n d r i k . Zijn stiefdochter werd de vrouw van K l a a s v a n d e r H a r t . Een
broer van Fr. H. Muller's vrouw, H a r m e n C h r i s t o f f e l s M e e r p o e l huwde
met B a r b a r a I t s i m o n , dochter van den oud-kapitein I t s i m o n , een
‘christen-Japander’.
Zie: d e H a a n , Priangan I; d e J o n g e , Opkomst, VII, blz. LXVII en 219-235.
Bartelds

[Mus, Petrus]
MUS (Petrus), somtijds abusievelijk M u s c h , M u i s of M u t s genoemd, geb. te
Amsterdam omstreeks 1628, overl. te Favorlang op Formosa in 1661. Hij was een
zoon van den vleeschhouwer J a c q u e s A n d r i e s z M u s (tegen wien in 1648
bij den boekdrukker Daniël Liscaljet of Lescalliet te Amsterdam ‘een vuijl boecxken’
was verschenen, zie K l e e r k o o p e r - v a n S t o c k u m , De boekhandel te
Amsterdam, 1365) en A a f j e P i e t e r s d r ., en ondertrouwde te Amsterdam den
19en Sept. 1654 met C a t r i n a S t a d l a n d e r . Hij had in de godgeleerdheid
gestudeerd en outving te Amsterdam als proponent met drie andere candidaten
onderwijs in het Formosaansch van Ds. Robertus Junius te diens huize. Den 2en
Maart 1654 bood hij zich aan als predikant naar Oost-Indië, waarna hij den 14den
Sept. van dat jaar werd geëxamineerd. Op de reis naar Indië heeft hij een tijdlang
dienst verricht aan de Kaap de Goede Hoop (Febr. 1655), waar een van zijn zusters
in het huwelijk trad. Den 27en Mei 1655 kwam hij te Batavia aan en werd hij den
31en Juni d.a.v. te Sinkam op het eiland Formosa geplaatst. Men vindt vermeld,
dat hij Tilaocen en omliggende dorpen bediende. De bekende verovering van
Formosa door Coxinga maakte aan zijn verblijf op het eiland een einde; ongeveer
in denzelfden tijd als Hambroeck werd hij onthoofd.
Zijn portret en dat van Hambroeck en twee andere formosaansche predikanten
vindt men op een plaat (gegraveerd door C. de Pas), welke tot titel heeft: Kort en
bondigh Verhael van 't gene op het schoone Eylandt Formosa misgaders op het
by-gelegen Eylandt Tyawan en 't Fort Zeelandia op den 5 July 1661 is voorgevallen
mitsgaders de overgevinge van 't gemelde Fort aan de Chinesen (zie Atlas van
Stolk door G. v a n R i j n , III, 1897, 2291, gereproduceerd in S. K a l f f , De Loffelijcke
Compagnie, 1916, 71).
Zie: C.A.L. v a n T r o o s t e n b u r g d e
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B r u i j n , Biographisch Woordenboek van Oost-Indische Predikanten (1893), 313;
De Gids (1892), III, 62; Archief voor de Geschiedenis der Oude Hollandsche zending
IV (1887), 182, 234; Maandschrift De Ned. Leeuw (1921), 17, (1927), 16.
Wijnman

[Myle, Aart van der]
MYLE (Aart v a n d e r ), geb. te Dordrecht in den aanvang der 16e eeuw, overl. te
Delft 1580, zoon van C o r n e l i s , die in 1511 schepen en in 1522 burgemeester
van Dordrecht was. Deze stamde af van A r e n d , welke met zijn broer H e n d r i k
de stamvader is geworden van de twee takken, waarin het geslacht zich in de 1e
helft der 15de eeuw splitste. Het gaat terug tot zekeren C l a e s , die in het begin
dier eeuw daar woonachtig was. Na in Frankrijk, Duitschland en Italië zijn studiën
in de rechten voltooid te hebben, bekleedde Aart in zijn vaderstad verschillende
malen het ambt van burgemeester. IJverig was hij steeds in de weer, om het
dordtsche stapelrecht te verdedigen tegen de krachtige aanvallen daarop van den
kant van den Briel, Gouda en Rotterdam. Toen in 1537 Dordt den eisch stelde, dat
alle den IJsel afkomende schepen daar ter stede zouden stapelen en zijn uitleggers
beslag legden op een naar Rotterdam bestemd schip, werd dit niet alleen door de
Rotterdammers hernomen, maar als buit voerden deze nog eenige dordtsche
vaartuigen mee. Zoo hevig werd de beroering, dat een oorlog dreigde uit te barsten.
De sententie van Karel V (1540) heeft dit voorkomen. De stad behield haar
stapelrecht, maar ‘met sulcke limitaciën, ordonnanciën, restrictiën ende modificatiën’
als de graaf later (1541) zou bevelen. Dank zij v.d. M.'s krachtige houding zag de
stad haar privilege gewaarborgd, al was het nu binnen nauwkeurig afgebakende
grenzen gebracht. Ofschoon ijverig roomsch- en koningsgezind, ging hij zooveel
mogelijk tegen de strenge uitvoering der bloedplakkaten te keer. In 1566 wist hij het
houden van hagepreeken in de omgeving der stad te verhinderen en de kerken voor
den beeldenstorm in dat jaar te bewaren. De landsheer, koning Philips II, beloonde
hem met zijn verheffing in den adelstand. Toen de stad de zijde van Oranje gekozen
had, achtte hij den tijd gekomen haar te verlaten. Hij verhuisde naar Delft, waar hij
tot zijn dood gebleven is. Zijn zonen waren Cornelis (1) en Adriaan (1), die volgen.
Zie: B a l e n , Dordrecht II, 923, 1141; S c h o t e l , Dordrecht; W a g e n a a r , Vad.
Hist. VI, 187; v a n d e W a l l , Priv. v. Dordrecht III, 137.
Bartelds

[Myle, Adriaan van der (1)]
MYLE (Adriaan v a n d e r ) (1), geb. te Dordrecht 1538, overl. te 's Gravenhage 16
Juli 1590, zoon van den voorgaande. Na te Leuven in de rechten te hebben
gestudeerd, kreeg hij al spoedig grooten naam als rechtsgeleerde en werd reeds
in 1563 tot lid van het Hof van Holland benoemd. Toen het gerucht, dat Alva naar
de Nederlanden op weg was, bewaarheid werd, achtte hij zich als overtuigd
aanhanger der nieuwe leer niet langer veilig. Zich beroepend op zijn zwakke
gezondheid, verzocht hij een buitenlandsche reis te mogen aanvaarden. In Padua
en Venetië wijdde hij zich aan de beoefening der letteren en trad er in relatie met
vele beroemde geleerden. In begin 1573 kwam hij te Heidelberg, waar hij tegenover
den keurvorst Frederik III de verdraagzaamheid en gelijkstelling der beide
gezindheden bepleitte, tegen diens geneigdheid tot doortastende maatregelen in
het belang der reformatie. Den raad, dien de gastvrije vorst hem gaf, om zich aan
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gaf hij gehoor. In het vaderland aangekomen, legde men terstond op zijn diensten
beslag, toen de Staten van Holland en die van Zeeland den Prins de regeering over
deze landschappen aanboden (11 Juli 1575). Oranje benoemde hem in Augustus
1575 tot een der achttien landraden. Met de grootste toewijding heeft hij zijn gewest
en de Unie in die uiterst hachelijke tijden gediend. In de vergadering der Staten van
Holland, in die der Staten-Gen. te Antwerpen en in den Raad van State behoorde
hij tot de warme aanhangers van den Prins, die zijn raadgevingen hoogelijk
waardeerde. Zoowel Amsterdam als Dordrecht konden door zijn toedoen er toe
bewogen worden hun goedkeuring te schenken aan de aanbieding der grafelijke
waardigheid aan den Prins. Ook bij den vredehandel te Breda, Gent en Keulen is
hij tegenwoordig geweest, onderhandelingen, waarin hij zoo groot gevaar zag voor
de zaak der vrijheid, dat hij later het lidmaatschap van den Raad van State slechts
op de uitdrukkelijke voorwaarde wilde aannemen, dat men hem nooit gebruiken zou
voor nieuwe vredesonderhandelingen met Spanje. Na den moord op Oranje, voegde
men hem als raad aan prins Maurits toe, met behoud van zijn ambt van president
in het Hof v. Holl., waartoe hij in 1583 benoemd was. Met zijn boezemvriend
Oldenbarnevelt werkte hij mede aan Maurits' verheffing tot stadhouder en
kapitein-gen. van Holland en koos hij krachtig partij tegen de Leicestersche factie.
Na het vertrek van den engelschen landvoogd werd hij in den R.v. St. opgenomen,
waar hij krachtige maatregelen hielp nemen om het dreigende gevaar der spaansche
armada van 1588 af te wenden. Ook voor het bijleggen van godsdienstige geschillen
was hij de aangewezen man. Dit had hij reeds getoond in 1582, toen hij op verzoek
van Willem van Oranje zijn bemiddeling verleende tusschen de regeering en den
dordtschen predikant Hermanus Herberts, die de denkbeelden van Coolhaes en
Coornhert was toegedaan. Schitterend was ook zijn pleidooi op de haagsche synode
van 1587 voor vrede en verdraagzaamheid. Met vele nederlandsche en ook
italiaansche beoefenaren der wetenschap stond hij in briefwisseling. Als dichter trok
hij eveneens de aandacht. Hugo de Groot droeg hem zijn Poemata omnia (Editio
quarta) op.
Hij stierf aan een ziekte, veroorzaakt door de overgroote ontroering, die zich van
hem meester gemaakt had bij het vernemen der heuglijke tijding der verrassing van
Breda. Een groot vaderlander ging in hem verloren.
Hij was gehuwd met M a g d a l e n a v a n E g m o n d v a n d e N i j e n b u r g
(overl. 1603), dochter van C o r n e l i s , uit een aanzienlijk alkmaarsch
regentengeslacht. Zij schonk hem één zoon Cornelis (2), die volgt en een dochter
C o r n e l i a , in 1603 gehuwd met D a n i ë l d e H e r t a i n g , heer van Marquette,
den Henegouwer, die nevens Fr. van Aerssen in 1619 door toedoen van den
stadhouder in de ridderschap van Holland werd opgenomen.
Zie: S c h o t e l , Dordrecht; v a n d e r V e c h t , Cornelis v.d. Myle (Sappemeer
1907); F r u i n , Verspr. Geschr.; W a g e n a a r , Vad. Hist. VII; B r a n d t , Hist. der
reformatie I, 548.
Bartelds

[Myle, Adriaan van der (2)]
MYLE (Adriaan v a n d e r ) (2), lid van de ridderschap van Holland, zoon van Cornelis
(2), die volgt, geb. omstreeks 1604, overl. 1665. Hij studeerde te Leiden, waar hij,
evenals later zijn broer Jan, inwoonde bij Caspar van Baerle (dl. II, kol. 67). Na
afloop zijner studiën aldaar, deed hij
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naar de gewoonte van dien tijd, een buitenlandsche reis, die zich uitstrekte tot Italië.
In het vaderland teruggekeerd, trad hij in den krijgsdienst, waarin de stadhouder
Frederik Hendrik hem aanstelde tot gouverneur van Willemstad, de belangrijke
vesting in 1583 door prins Willem gesticht op het toenmalige gors den Ruigenhil. In
1654 (Commissieboek R.v. St. 1649-53, Rijksarch.) werd hij benoemd tot kolonel
van het z.g. noordhollandsche regiment. Als zoodanig en als luit.-gen. der artillerie
heeft hij het land goede diensten bewezen. Hij onderscheidde zich bij de herovering
der Eilerschans aan de Eems in Oost-Friesland door het staatsche leger onder
Willem Frederik (1664), welke sterkte een jaar te voren door munstersche troepen
bezet was. Evenals zijn vader voelde hij zich aangetrokken tot de beoefening der
letteren en onderhield hij briefwisseling met Huygens en Westerbaan.
Zijn eerste vrouw A g a t h a v a n R a e p h o r s t schonk hem een dochter
C o r n e l i a , gehuwd met Philip Jacob baron van den Boetzelaer (zie dit dl., kol.
153). Na haar dood hertrouwde hij in 1646 met P e t r o n e l l a v a n W a s s e n a e r
v a n D u v e n v o o r d e , dochter van J o h a n (1577-1645) en van diens tweede
vrouw jkvr. C l a r a d e H i n o j o s a . Uit dit huwelijk sproten drie dochters. Zijn
weduwe overleed te Rijswijk in 1702. Met hem is zijn geslacht in de mannelijke lijn
uitgestorven.
Zijn portret door een onbekend kunstenaar bevindt zich in het stadhuis te Hoorn.
Zie: S c h o t e l , Dordrecht; J a p i k s e , Brieven van de Witt II, 561; v.d. V e c h t ,
Corn. v.d. Myle.
Bartelds

[Myle, Cornelis (1)]
MYLE (Cornelis) (1), broer van Adriaan (1), die voorgaat, geb. waarschijnlijk te
Dordrecht, overl. te Leiden na 1590. Hij werd in 1556 door Philips II tot baljuw van
Strijen benoemd. Van 1567-72 bekleedde hij het ambt van baljuw en schout te
Gouda en dat van kastelein van het slot aldaar. Evenals zijn vader te Dordrecht
gelukte het hem den beeldenstorm in de kerken te voorkomen. Na de verovering
van Oudewater door jhr. Adriaan van Zwieten, viel ook Gouda twee dagen later in
handen der Geuzen (21 Juli 1572). Het slot, dat niet meer dan 25 man inhield, ging
bij verdrag over. Hij vestigde zich sedert metterwoon te Leiden.
Hij was gehuwd met een dochter van Dr. J o a c h i m H o p p e r , heer van Dalem,
raad van koning Philips II te Madrid. Zijn tweede echtgenoote was uit het geslacht
van der Does.
Zie: W a g e n a a r , VI; B a l e n , Dordrecht.
Bartelds

[Myle, Cornelis van der (2)]
MYLE (Cornelis v a n d e r ) (2), zoon van Adriaan (1), die voorgaat, geb. te 's
Gravenhage 1579, aldaar overl. in de tweede helft van Nov. 1642. Na den dood van
haar echtgenoot zond zijn moeder hem, die in het ouderlijk huis een zeer zorgvuldige
opvoeding genoten had, naar zijn oom te Leiden. Na korten tijd de latijnsche school
te hebben bezocht, werd hij er als student in de letteren aan de universiteit
ingeschreven (16 Mei 1591). Daar boeiden hem vooral de lessen van Justus Lipsius,
die echter tot zijn spijt nog in hetzelfde jaar Leiden verliet en opgevolgd werd door
J.J. Scaliger (dl. V, kol. 660). Ook Paulus Merula (dl. II, kol. 902), Bonaventura
Vulcanius, sedert 1581 prof. in het Grieksch, Jul. van Beyma (dl. I, kol. 342), Gerard
Tuning (dl. III, kol. 1251) en Fr. Junius waren daar zijn leermeesters. Zijn
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427), Hugo de Groot (dl. II, kol. 523), Dan. Heinsius (dl. II,
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kol. 554), P. Scriverius, S. v. Beaumont (dl. I, kol. 262) en Janus Dousa Filius (dl.
VI, kol. 429) er tot zijn goede vrienden behoorden. Daar ter stede kwam hij ook in
aanraking met Louise de Coligny en Frederik Hendrik, die daar bij zijn moeder
inwoonde ter bijwoning van academische lessen. ‘Coelum non solum’ schreef de
Prinses-weduwe op een blaadje van v.d. M.'s album amicorum. Na afloop zijner
studiën maakte hij een reis door Frankrijk, Italië en Duitschland om er verschillende
universiteiten te bezoeken, o.a. die van Genève, waar hij 2 Mei 1597 als student
werd ingeschreven. In de eerste dagen van 1603 was hij in den Haag terug. Terstond
na zijn terugkomst trad hij in het huwelijk met M a r i a J o h a n n a v a n
O l d e n b a r n e v e l d , dochter van den grooten advocaat van den lande en van
M a r i a v a n U t r e c h t . De inzegening had plaats door den hofprediker Joh.
Wtenbogaert (dl. II, kol. 1469), den vriend van zijn vader en van hemzelf. Op zijn
bruiloft verschenen de aanzienlijksten in den lande; Louise de Coligny, Maurits en
Fred. Hendrik waren mede tegenwoordig. Grotius en Baudius (dl. VI, kol. 81)
bezongen deze echtverbintenis. De Staten van Holland vereerden de bruid met een
verguld zilveren kop, gelijk zij zulks ook gedaan hadden bij het huwelijk harer oudste
zuster Adriana met Reinoud van Brederode, heer van Veenhuizen.
Verwant met de aanzienlijkste en invloedrijkste geslachten, bevriend met de
prinselijke familie en met geleerden van europeeschen naam stond hem een
schitterende toekomst te wachten. Onder leiding van Oldenbarneveld, die zijn
schoonzoon zeer op prijs stelde, werd hij ingewijd in de geheimen der diplomatie;
hij vergezelde dezen naar Bergen op Zoom en Antwerpen voor het sluiten van het
Bestand. Nog voor het eind van 1603 had prins Maurits hem in diens raad benoemd,
terwijl hij door de St. van Holl. gekozen werd tot lid van het college van curatoren
der leidsche universiteit, ter vervanging van Corn. v. Nieustad (dl. II, kol. 987). Dit
ambt was in die dagen geenszins een sinecure. De scheiding tusschen, ‘de
reckelijken en de precysen’, al zoo oud als de hervorming en wellicht in de
aanhangers van iedere geloofsbelijdenis op te merken, bracht wederom groote
ontroering in den lande, sedert Arminius in Febr. en Gomarus in Oct. 1604 hun
denkbeelden in scherp omlijnde beginselen hadden geopenbaard. De conferentie
tusschen deze beide theologen (Mei 1609) ten overstaan van den Hoogen Raad,
noch die voor de vergadering der Staten van Holland (Aug. 1609) brachten eenige
toenadering te weeg. Bij A.'s dood (19 Oct. 1609) namen voor curatoren de
moeilijkheden nog toe, daar op hen de zorg voor een hem waardigen opvolger
neerkwam. Ook bij het langdurige studentenoproer, veroorzaakt door de verwonding
met doodelijken afloop van een pas gepromoveerde in een gevecht tusschen niet
nuchtere jongelieden en de nachtwacht, moesten de curatoren samen met de
overheid de middelen beramen tot herstel der rust, waarbij zich nog verschillende
rechtskwesties voordeden. Intusschen verlangden beide partijen, dat de twee vacante
theologische leerstoelen door hun geestverwanten zouden bezet worden. Den
preciezen kwamen de leidsche burgemeesters en de curatoren erg verdacht voor,
daar zij zich op het overigens redelijke standpunt stelden, dat beide richtingen een
vertegenwoordiger moesten hebben, mits beide te beroepen hoogleeraren even
verdraagzaam als geleerd waren. Staande de vergadering, toen men het eens
scheen te worden over de keuze van Thysius en Corvinus, verscheen Wtenbogaert
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met een missive van de Prinses-weduwe aan v.d. M., waarin zij den brenger van
den brief den heeren warm aanbeval voor een der bewuste vacatures. Hij zou toen
zeker benoemd zijn, doch hij weigerde en stelde de voorwaarde, dat de reeds
benoemde Vorstius (dl. III, kol. 1342) dan ook in functie zou treden. Dit gelukte niet.
Dank zij den invloed van v.d. M.,die op den steun van Oldenbarneveld kon rekenen,
is het ten slotte gelukt twee mannen te vinden, die elkaar wisten te verdragen bij
uiteenloopende gevoelens, Polyander en Episcopius. Toen de hoogeschool door
brand vernield was geworden (11 Nov. 1616, hadden de curatoren de zorg voor het
herstel der gebouwen.
Verschillende buitenlandsche missies werden hem opgedragen, w.o. die naar
Venetië. Deze staat en de onze hadden gemeenschappelijke belangen tegenover
de Habsburgers, die ook Italië bedreigden. Nauwelijks was dan ook het twaalfjarig
bestand gesloten, of Antonio Foscarini, venetiaansch gezant te Parijs, gaf François
van Aerssen, onzen vertegenwoordiger aldaar, den wensch te kennen, dat het ook
zijn meesters aangenaam zou zijn van dien glorieusen, zij het dan ook tijdelijken
vrede plechtig in kennis te worden gesteld. Op voorstel van prins Maurits werd
hiertoe v.d. M. aangewezen. De reis derwaarts ging over Frankrijk, waar koning
Hendrik hem trachtte te overtuigen, dat niets den vrede meer verzekeren kon dan
een verbond tusschen Frankrijk, Engeland, Venetië en de italiaansche staten. Hij
mocht zich in de bijzondere genegenheid des vorsten verheugen. Voor zijn vertrek
uit Parijs werd hij zelfs tot ridder geslagen. In de lagunenstad werd hij door de
regeering met de hoogste onderscheiding ontvangen trots de tegenwerking van den
spaanschen gezant en den pauselijken nuntius. Toch hadden de bemoeiingen van
deze beiden ten gevolge, dat de doge en de raad vooreerst nog niet besluiten konden
een bondgenootschap aan te gaan met onze republiek, hoe zeer de fransche en
engelsche gezanten hierop ook aandrongen. Men vreesde, dat in de tegenwoordige
omstandigheden een plechtig tractaat slechts wantrouwen en onnutte beroering
zou verwekken. Hem gewerd echter de mededeeling, dat de doge een
buitengewonen ambassadeur, Tomaso Contarini, een man van groot aanzien, naar
Nederland zou zenden om den Staten geluk te wenschen met den tot stand gekomen
vrede. Over Parijs werd de terugtocht aanvaard, waar hij 6 Jan. 1610 aankwam. De
Koning betuigde zijn groote tevredenheid over de hem ten deel gevallen ontvangst.
In een schrijven van 13 Jan. berichtte Jeannin aan Oldenbarneveld: ‘Monsieur
Vandermil si est bien et sagement conduit.’ Van weerskanten was men blijkens de
archiefstukken beider staten tevreden over het resultaat van de reis. De
onafhankelijkheid der republiek was nu ook door hare trotsche zuster aan de
Adriatische zee erkend wat onzen handel en zeevaart slechts ten goede kon komen.
Nog in een ander opzicht heeft deze reis vruchten gedragen. Hij is daar in aanraking
gekomen met den bekenden Paolo Sarpi (1552-1623), den bekwamen minister der
venetiaansche republiek, den schrijver der geschiedenis van het concilie van Trente
(1545-63) en verdediger der vrijheid tegen de pauselijke aanmatiging. Het was ook
te zijnen huize, dat v.d. M. in kennis kwam met den invloedrijken Domenico Molino,
schrander staatsman en ijverig beoefenaar van wetenschap en letteren. Tusschen
beide mannen ontstond een hechte vriendschap, die voor de wederzijdsche
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waardeering der beide landen op wetenschappelijk gebied goede vruchten heeft
gedragen.
Nauwelijks was hij in het vaderland terug (21 Jan. 1610), of er was ernstig sprake
van het zenden van een buitengewoon gezantschap naar Hendrik IV, waarop vooral
van diens kant aangedrongen werd. De spanning tusschen Frankrijk en Spanje was
er niet minder op geworden, toen in 1609 de kinderlooze hertog van Gulik, Kleef,
Berg en Mark was overleden en de vraag, wien deze landen zouden ten deel vallen
èn in Spanje èn in onze republiek de gemoederen bezig hield. Van Aerssen had
voorgesteld v.d. M. tot hoofd der missie te benoemen. Op Walraven van Brederode,
van der Myle en Jacob van Malderé viel de keus. Voor den dertigjarigen
regentenzoon een diplomatieke taak bij uitnemendheid, die hoofdzakelijk hierop
neerkwam, dat men zonder zich tegenover Spanje bloot te geven, den franschen
Koning, wiens steun men in den kleefschen successie-oorlog noodig had, te vriend
hield en hem niet kwetste door een al te neutrale houding in dezen. De twee
‘possideerende’ vorsten, die van Nieuwburg en die van Brandenburg, wisten, dank
zij ook prins Maurits' gedeeltelijken bijstand, de aanspraken des Keizers te weerstaan.
De moord op den franschen Koning (15 Mei 1610) den dag van hun vertrek uit
Calais maakte wel is waar een eind aan diens persoonlijke europeesche politiek,
maar toch was er de Staten veel aan gelegen dat Frankrijk hen met hulptroepen
ondersteunen bleef. Het was wederom v.d. M. op wien de keuze viel hierop bij de
regentes Maria aan te dringen en tegelijk haar en den jongen Koning te begroeten.
Ook deze taak volbracht hij naar wensch. Toch werd allengs in den loop der
eerstvolgende jaren het bondgenootschap wederom onvast. De kwestie der
spaansche huwelijken, het aandringen op afbetaling der ons verleende subsidiën,
de betaling der beide fransche regimenten in staatschen dienst, dat alles maakte
het noodzakelijk de verhouding tot de regentes te verbeteren. Ongelukkigerwijs was
v. Aerssen, onze vaste gezant, haar zeer weinig sympathiek. Reeds Hendrik IV had
zijn verwijdering gewenscht, daar hij voortdurend intrigeerde met de meest eischende
Protestanten. Ten slotte gaf Maria tijdens een v.A. toegekend verlof den Staten
openlijk het verlangen te kennen van zijn terugkeer naar haar land verschoond te
blijven. Zelfs moest haar gezant in den Haag du Maurier er ten slotte Maurits op
wijzen dat de onderstandsgelden voor de fransche regimenten in onzen dienst
zouden ingehouden worden, als hij nog langer gehandhaafd werd. Toen bezweek
ook de stadhouder. V.d. M. was als diens opvolger het fransche hof zeer welkom
geweest, doch Oldenbarneveld wilde om elk verwijt van nepotisme te ontgaan zijn
schoonzoon niet op den voorgrond dringen. Gideon van Boetzelaer (zie dit dl. kol.
147), als diplomaat geheel onervaren, werd zijn opvolger: van der Myle werd hem
in 1614 als extraord. ambassadeur toegevoegd. Persona grata als hij aan het hof
was, wist hij het hoofddoel van zijn zending volkomen te bereiken. Krachtigen steun
verleende hij Oldenbarneveld bij het tot stand komen van het verbond tusschen de
republiek en Venetië, waartoe hij zel met Christofforo Suriano, resident van de
serenissime republiek in den Haag (1616-23) een ontwerp-verdrag opstelde.
Intusschen werd v.d. M.'s invloedrijke positie in Holland verhoogd door het
overlijden van zijn neef H e y m a n , dien hij als ambachtsheer van
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de Myle en St. Anthonispolder opvolgde. Zijn beschrijving in de ridderschap van zijn
gewest (Juli 1613) en de benoeming tot lid van den Raad van State (Dec. 1614)
droeg er ook toe bij. Een overtuigd voorstander was hij van de binnenlandsche
politiek van Oldenbarneveld, al mocht de Provisionele openinghe smalend van diens
‘schildknaap’ spreken. Op zijn veel zachter, meegaander karakter bouwden Louise
de Coligny, Frederik Hendrik, Wtenbogaert en andere gematigden hun hoop op een
verzoening tusschen de beide allengs onverzoenbare tegenstanders wordende
steunpilaren der geuniëerde provinciën. Maurits' krachtdadig optreden brak ten
slotte allen tegenstand en maakte een einde aan een strijd die vooral ook door het
schrijven van pamfletten gevoerd is. Van het geschrift Ontdeckinge van de valsche
spaensche jesuytische practycke, anoniem verschenen, was v.d. M. de auteur,
waarvoor hij trouwens openlijk uitkwam. Frederik Hendrik, Carleton, du Maurier e.a.
ontvingen er een exemplaar van. Hij weerlegde daarin den aanval zijner
tegenstanders, vervat in Noodtwendig ende levendigh discours en in het nog krassere
Practycke van den spaenschen raedt. In beide was het particuliere leven van den
advocaat van den lande en diens schoonzoon over den hekel gehaald, hun
staatkunde belasterd, van Aerssen als hun slachtoffer voorgesteid. V.d. M. houdt
in zijn pamflet een warm pleidooi voor de politiek van zijn schoonvader, weerlegt
den aanval op zijn adellijke afkomst en wijst er op, dat de gewezen gezant zijn val
aan zich zelf te wijten had door zijn optreden in 1606 en 07 aan het fransche hof.
Provisionele openinghe was hier het antwoord op, alsmede Noodige remonstrantie
van de eigen hand van van Aerssen, die dit geschrift in de vergadering der Stat.-Gen.
overhandigde (30 Mei 1618). V.d. M. leverde daar tegen bij hunne hoogmogenden
zijn Vertoogh in (18 Juni). Het is zakelijk, degelijk, vol bewijsstukken. Daarop diende
v.A. op zijn beurt bij de Staten-Generaal een Corte Antwoort in (27 Juni). Dit had
ten gevolge dat v.d. M. hem schriftelijk tegen den volgenden dag tot een duel in
woorden uitnoodigde, dat waarschijnlijk minder vredelievend zou geëindigd zijn, als
de hellebardiers van den Prins aan deze samenkomst om 6 uur v.m. (28 Juni) niet
een eind hadden gemaakt. Zijn Naerder vertoogh (2 Aug.) en v.A.'s Antwoort, beide
ingezonden bij de St.-Gen. werden bij resol. van 8 Aug. in handen eener commissie
gesteld om met de andere stukken ‘te resumeren en daaruit te extraheren al zulke
punten als de dienst van het land aangingen’. Intusschen naderde het drama zijn
ontknooping. De gevangenneming van zijn schoonvader (29 Aug.) deed velen
bedacht zijn op eigen veiligheid. V.d. M., gewaarschuwd, dat men scherp op hem
lette, ging naar Rotterdam, waar hij aan den thesaurier de Bie en ook aan den
stadhouder schreef, dat hij eenigen tijd buiten den Haag wenschte te blijven. Daarna
vertrok hij naar Parijs, waar v.d. Boetzelaer den St.-Gen. schreef, dat diens komst
hem zeer had mishaagd. Op de terugreis werd hem van vertrouwde zijde
meegedeeld, dat Maurits het beter vond dat hij voorloopig buiten 's lands bleef. Daar
hij echter als lid van den R.v. State niet zonder verlof het land had mogen verlaten,
werd in de vergadering der St.-Gen. besloten hem den toegang tot dat lichaam te
verbieden, zoo lang hij geen voldoende reden voor zijn vertrek zou hebben
opgegeven. Ook over zijn handelingen te Parijs waren de St.-Gen. niet gerust. Begin
October
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schreven zij daarover aan v.d. Boetzelaer, die hen daaromtrent echter gerust wist
te stellen. Daar hij zich altijd in 's Prinsen vriendschap had mogen verheugen,
waagde hij het na eenigen tijd weer op hollandsch grondgebied te verschijnen, waar
hij zich dan gewoonlijk in den omtrek van den Haag of te Dordt bij zijn ncef
Pomponius de Rovere ophield, ook wel te Brussel of Antwerpen. Hij had zijn ontslag
als lid van den R.v. St. genomen na den St. Gen. een langen brief geschreven te
hebben om zijn reis naar Frankrijk te rechtvaardigen. Ook uit het college van
curatoren, die voor hun leven benoemd werden, eischte de reactie zijn verwijdering.
Om dit te bewerken werd in de vergadering der staten van Holland besloten, dat de
curatoren voortaan voor slechts drie jaren zouden benoemd worden, zoodat hij 8
Febr. 1619 aan de beurt van aftreden zou zijn. Verder stelden gecommitt. raden
vast, dat hij en zijn zwager Reinout van Brederode niet meer zouden beschreven
worden in de vergadering der Staten van Holland. Nog meer smaad stond hem te
wachten. De St.-Gen. hadden v.d. Boetzelaer bevolen de aan hem gerichte brieven
van den advocaat en van v.d. M. op te zenden, in welke missiven hij zich zeer vrij
over hunne hoogmogenden en over den persoon van Maurits had uitgelaten. Naar
aanleiding daarvan werd hij voor hen gedaagd (4 Jan. 1620) en omtrent deze
correspondentie ondervraagd. Aan hun oorspronkelijk voornemen om hem in
hechtenis te nemen gaven zij geen gevolg, toen de Prins zich daartegen had
verklaard. Men bepaalde zich er toe hem naar Goeree te verbannen, met verbod
zijn onroerende goederen te gelde te maken (Febr. 1620). Daar voelde hij zich niet
geheel verlaten. Bemind als hij steeds geweest was om zijn groote verdraagzaamheid
in godsdienstzaken, om zijn gul, nobel karakter, zijn geestigen, beschaafden omgang,
behield hij toch de vriendschap van mannen als Mcursius en Heinsius, met wic hij
in correspondentie bleef; zelfs bestond hij nog voor prins Maurits, die door zijn
bemiddeling ingelicht werd omtrent den gang van zaken in Duitschland, waarnaar
hij een eigen agent gezonden had. De Boissise, gewezen fransch gezant in den
Haag en zeer met hem bevriend, bewoog den Koning op zijn vrijlating aan te dringen.
Er volgde een kleine verzachting van zijn lot: hem werd vergund zich op
Oud-Beierland te vestigen, aangezien hij op Goeree voortdurend ziek was. Ook het
boheemsche koningspaar sprong voor hem in de bres, wat dit gelukkige gevolg
had, dat hij naar Beverwijk mocht verhuizen. Kalme, vrij gelukkige dagen bracht hij
daar door. Zijn rust werd echter onderbroken, toen ook hij verdacht werd de hand
gehad te hebben in den verijdelden aanslag op den Prins (Febr. 1623). Gevankelijk
naar den Haag gevoerd en daar aan een streng verhoor onderworpen, bleek zijn
onschuld volkomen en mocht hij weer naar Beverwijk terugkeeren, zelfs werd hem
bij resol. van 5 Dec. 1623 vergund voor zijn particuliere belangen door geheel Holland
te reizen, tot hij eindelijk zijn volkomen vrijheid terugkreeg, 4 Juli 1625. Sedert 23
Apr. van dat jaar was nl. Frederik Hendrik, zijn trouwe beschermer, aan het bewind.
Deze noodigde hem zelfs op de begrafenis van zijn broer, ten spijt van velen uit de
Stat.-Gen., die bij monde van Johan van Goch den stad houder deden weten dat
zijn ballingschap wel door de Staten van Holland, maar nog niet door hen opgeheven
was. Toen de Prins zich hierom niet bekommerde, trachtte men te voorkomen dat
de lijst der genoodigden ge-
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drukt of zijn naam er op vermeld zou worden; natuurlijk baatte dit niet. V.d. M. werd
diens huisvriend, gunsteling, tusschenpersoon voor hen, die iets van den
kapitein-generaal, stadhouder of Staten te hopen hadden. Op eenige zijner bijna
dagelijksche bezoeken las hij den stadhouder Vondel's Palamedes voor, waartoe
indertijd op v.d. M.'s verzoek door den leidschen hoogleeraar Joannes Meursius de
stof in proza ontworpen was. Hogerbeets dankte hem zijn bevrijding uit Loevestein;
door zijn tusschenkomst bewerkte de Prins dat het lot der op Loevestein gevangen
zittende predikanten wat verzacht werd. Zijn tijdelijke verwijdering uit de hooge
regeeringscollegiën des lands had inmiddels dit gelukkige gevolg, dat hem al den
tijd gelaten werd om zich op de beoefening der letteren toe te leggen. Grotius,
Vossius, Barlaeus, Heinsius, Meursius, Aitzema, Hooft, de corypheeën van
wetenschap en dichtkunde, zonden hem hun geestesproducten of droegen hem
die op; ook zijn italiaansche vrienden vergaten hem niet.
De haat zijner tegenstanders begon te luwen. Hij en v. Brederode namen weer
zitting in de Staten van Holland (7 Apr. 1632), zelfs was er in 1635 ernstig sprake
van hem als extraordin. ambassadeur naar Engeland te zenden. Doch dit lokte hem
niet meer aan. Ook het aanbod Pauw te Parijs te gaan vervangen sloeg hij af. Wel
deed hem goed de hartelijke belangstelling bij zijn herbenoeming, tot curator der
leidsche hoogeschool (17 Apr. 1640). Alzoo volledig eerherstel bij zijn leven als bij
zijn uitvaart, toen de leden der Staten van Holland zijn lijkbaar volgden naar de
hofkapel In het groot auditorium der universiteit sprak Boxhorn (dl. VI, kol. 178) de
lijkrede over hem uit.
Zijn huwelijk met de geenszins beminnelijke M a r i a v a n O l d e n b a r n e v e l d
zal wel niet tot de gelukkigste behoord hebben, als Carleton schrijven kon dat v.d.
M. behalve door zijn verbanning nog getroffen werd door ‘une des afflictions de Job,
les reproches d'une méchante femme, qui le tourmente beaucoup’ (Lettres et nég.
III, 248). Hij kreeg bij haar vier kinderen: A d r i a a n , J a n (gest. te Brussel 1633 na
beëindiging zijner studiën te Leiden), M a g d a l e n a (gest. 1641, geh. met C h a r l e s
d e L o g e s , kapitein der garde van Holland) en G e e r t r u i d a (overl. 1635).
Slechts zijn zoon Adriaan, die voorgaat, overleefde hem.
Zijn portret door een onbekend schilder bevindt zich bij baron van Goltstein op
huize Oldenaller bij Nijkerk. Op het stadhuis te Veere bevindt zich een schilderij,
zijn plechtige ontvangst bij den doge voorstellend.
Zie: v a n d e r V e c h t , Cornelis v.d. Myle met portret (Sappemeer 1907); d e
J o n g e , Nederl. en Venelië ('s Gravenh. 1852); W a g e n a a r , Vad. Gesch. X-XI
S c h o t e l , Dordrecht; B a l e n , Beschr. der stad Dordrecht.
Bartelds

[Mynen, Thomas de]
MYNEN (Thomas d e ), kartuizer, overl. bij Brugge 9 April 1459. Hij was geprofest
monnik van de chartreuse Nieuwlicht buiten Utrecht. Omstreeks 1439 werd hij door
het generaal kapittel der Grande Chartreuse benoemd tot prior van dit klooster als
opvolger van Wouter Pelgrimsz (zie art.), die van het bestuur werd ontheven. In zijn
tijd bloeide in Nieuwlicht de kunst van het afschrijven en verluchten van boeken.
Het bestuur der orde onthief hem in 1443 van het prioraat en benoemde in zijn
plaats Henri-
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cus de Piro, die echter deze functie nimmer heeft aanvaard. Hendrik van Heeswijk
(dl. VI, kol. 744) kwam in diens plaats, eerst als rector en sedert 1443 als prior. Van
1450 tot aan zijn dood heeft Thomas de M. nog als prior het kartuizerklooster ‘Dal
van Genade’ bij Brugge bestuurd.
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Zie: Cartae Capituli Generalis Ordinis Cartusiensis (ms. Certosa del Galuzzo,
Florence); L. v a n H a s s e l t , Het Necrologium van het Karthuizerklooster Nieuwlicht
of Bloemendaal buiten Utrecht in Bijdr. en Meded. Hist. Gen. Utrecht IX (1886) 155,
256, 364.
Scholtens
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[Nabben, Petrus]
NABBEN (Petrus), geb. te Sevenum 23 Juli 1671, overl. in het klooster de
Gaesdonck bij Goch 31 Dec. 1750, zoon van J o a n n e s N. en S y b i l l a O t t i e n s ,
was augustijner kanunnik regulier in het klooster de Gaesdonck bij Goch, in 1710
rector te Cranienburg, sedert 25 Maart 1716 prior van het klooster Marienzand of 't
Zand bij Straelen, keerde daarna naar de Gaesdonck terug, waar hij in Aug. 1721
tot prior werd gekozen. Hij overleed aldaar als prior en jubilaris. Hij is de schrijver
van twee ascetische werkjes: Horologium Passionis Domini Nostri Jesu Christi sive
XXIV meditationes etc. (37 blz.) en Diurnale sive Exercitium diurnum hominis religiosi
in via religiosae perfectionis progredi cupientis (128 blz.), tezamen verschenen te
Gelder bij H.F. Korsten in 1745. Zijn broeder L e o n a r d u s N a b b e n (geb. te
Sevenum 8 Febr. 1655) was augustijner kanunnik regulier in het klooster St. Elisabeth
te Nunhem bij Roermond en overleed aldaar als jubilaris.
De geschilderde portretten dezer kanunniken bevinden zich bij de familie
Raymakers - Bovens te Helmond.
Zie: L. B o v e n s , De familie Cremers te Maashees in Limburg's Jaarboek (1904),
159-160; J a n V e r z i j l , Genealogie Nabben.
Verzijl

[Nagell van Ampsen, Jacques Adriaan Christiaan baron van]
NAGELL VAN AMPSEN (Jacques Adriaan Christiaan baron v a n ), geb. te 's
Gravenhage 26 Juni 1784, overl. te Laren (Gelderland) 2 Oct. 1883, was de tweede
zoon van A.W.C. baron van Nagell tot Ampsen (dl. II, kol. 977) en A n n a
C a t h a r i n a E l i s a b e t h d u T o u r . Hij werd 19 Jan. 1814 door den Souvereinen
Vorst benoemd tot raad bij het generaal commissariaat in het departement van den
Boven-IJsel en toen deze betrekking was opgeheven 29 Aug. d.a.v. tot lid der Staten
van Gelderland voor het platteland. Hij nam bij de verdeeling der zetels zitting voor
het kiesdistrict Zutfen. Op 4 Juli 1822 werd hij door zijn medeleden gekozen tot lid
der Tweede Kamer. Hier was hij, hoewel hij weinig sprak, een der invloedrijkste
leden. Hij schaarde zich meestal bij de leden, die tegen de conservatieve
meerderheid oppositie voerden en tegen de heimelijkheid inzake de financiën.
Langzamerhand werd hij conservatiever.
Hij bleef Kamerlid tot de invoering der nieuwe grondwet in het laatst van 1848.
Op 1 Juni 1849 werd hij door de ridderschap van Gelderland ter vervanging van zijn
vader (die dit tot zijn 93e jaar was gebleven) opnieuw gekozen tot lid der Staten van
die provincie, maar nam de benoeming niet aan. Na het overlijden zijns vaders
betrok hij het door dezen bewoonde kasteel Ampsen onder Laren en wijdde zich
verder aan landbouw en economie. Tot zeer hoogen leeftijd was hij helder van geest.
Doordat zijn vader in 1814 in de ridderschap van Gelderland werd opgenomen
en in 1822 den titel
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baron verkreeg, werd hij ook in die jaren resp. jonkheer en baron.
De hooge door hem bereikte leeftijd was een erfstuk van zijn beide ouders, die
95 en 92 jaren oud zijn geworden.
Hij huwde 15 Aug. 1820 J u s t i n a M a r i a W i l h e l m i n a baronesse R e n g e r s ,
geb. 21 Mrt. 1795, overl. 23 Dec. 1863, bij wie hij een zoon, die volgt, en een dochter
had.
Ramaer

[Nagell van Ampsen, Mr. Justinus Egbert Hendrik baron van]
NAGELL VAN AMPSEN (Mr. Justinus Egbert Hendrik baron v a n ), geb. te 's
Gravenhage 14 Nov. 1825, overl. te Laren 24 Jan. 1901, was de zoon van J.A.C.
baron van Nagell van Ampsen, die voorgaat, en J.M.W. baronesse R e n g e r s . Hij
studeerde aan het athenaeum te Deventer, waar hij 21 Mrt. 1843 werd ingeschreven.
Daar dit niet het jus promovendi had, ging hij na 2 jaren te Utrecht studeeren, waar
hij 30 Sept. 1845 werd ingeschreven en 30 Juni 1848 op stellingen in de rechten
promoveerde.
Hij werd 23 Aug. 1851 benoemd tot burgemeester van Laren en 24 Mei 1859 in
het kiesdistrict Zutfen tegen het aftredend lid Mr. M.J. van Löben Sels tot lid der
Provinciale Staten gekozen. Hoewel hij evenals deze tot de conservatieve richting
behoorde, was de bedoeling der kiezers, dat niet de meerderheid der leden voor
dat district bewoners van de gemeente Zutfen zouden zijn. Zijn medeleden kozen
hem 10 Mei 1864 tot lid van Gedeputeerde Staten van Gelderland. Hij verkreeg nu
eervol ontslag als burgemeester. Hij was een der bekwaamste leden en is ook
eenige malen voor commissaris des konings in aanmerking gekomen, maar hij heeft,
waar hem deze betrekking werd aangeboden, steeds bedankt. Hij is zooals zoovele
conservatieven, die hun partij langzamerhand zagen slinken, en waar het drijven
van Kuyper voor sectescholen hem een ramp voor het land scheen, omstreeks 1880
tot de liberale partij overgegaan. Deze partij, die in Gelderland, evenals tien jaren
te voren de conservatieve, aan het slinken was, koos van Nagell 24 Mrt. 1888 tot
lid der Eerste Kamer. Toen de clericale partij de meerderheid had, werd hij bij zijn
periodieke aftreding tegen Sept. 1893 op 11 Juli te voren niet herkozen. Sedert was
hij ambteloos.
Hij huwde 17 Oct. 1850 S o p h i a baronesse S c h i m m e l p e n n i n c k v a n
d e r O i j e , geb. 30 Sept. 1828, overl. 3 Mrt. 1897, bij wie hij 6 zonen, van wie 2
jong stierven, en een dochter had.
Ramaer

[Nagell van Wisch, Mr. Constantijn Sigismund Willem Jacob baron
van]
NAGELL VAN WISCH (Mr. Constantijn Sigismund Willem Jacob baron v a n ), geb.
te Wageningen 17 Juni 1798, overl. te Luik 1 Febr. 1849, was de zoon van J.A.L.F.K.
baron van Nagell tot Wisch, die volgt en J.S.J.F. baronesse v a n L y n d e n t o t
H e m m e n . Hij werd 7 Oct. 1814 te Utrecht als student ingeschreven en
promoveerde aldaar in 1818 op stellingen.
Hij werd in Mrt. 1820 vrederechter te ter Borg en in Juni 1821 rechter in de
rechtbank van eersten
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aanleg te Arnhem. Bij de verandering in 1838 werd hij niet weder in de rechterlijke
macht opgenomen.
Op 2 Juni 1837 werd hij door de ridderschap van Gelderland tot lid van de Staten
dier provincie gekozen en 9 Juli 1840 door zijn medeleden tot lid der dubbele Tweede
Kamer ter beoordeeling van de ontworpen grondwetsherziening. Hier gaf Thorbecke
(dl. IV, kol. 1308) het wachtwoord om alle wijzigingsvoorstellen af te stemmen omdat
zij niet ver genoeg gingen. Aan dat wachtwoord gaven 10 leden der vergadering
gevolg, en wel 7 Roomschkatholieken en 3 Protestanten. Onder deze laatsten, allen
uit Gelderland, behoorde van Nagell. Hij motiveerde zijn stem op 28 Aug.
De geldersche adel nam hem dit zoo kwalijk, dat hij hem bij zijn eerste aftreding
tegen Juli 1845 op 2 Juni te vorcn niet in de Staten herkoos.
Toen na de herziening der grondwet op 30 Nov. 1848 verkiezingen plaats hadden
van candidaten, uit welke de Koning leden der Eerste Kamer zou kiezen, werd van
Nagell in de districten Ruurloo en Doetinchem dadelijk en in Zutfen bij herstemming
gekozen. Hij werd dan ook 11 Jan. 1849 tot lid der Eerste Kamer benoemd.
Hij huwde 24 Oct. 1820 S o p h i a A l b e r t i n a gravin d e B a r g e t o n d e
V e r c l a u p , geb. in 1794, overl. 4 Febr. 1849. Zij waren op reis, werden te Luik
door de cholera aangetast en stierven daaraan binnen enkele dagen. Hij heeft geen
zitting in de Eerste Kamer kunnen nemen. Het huwelijk was kinderloos.
Hij werd van Wisch genoemd omdat hij alleen des zomers cenigen tijd het huis
Wisch bij ter Borg bewoonde, terwijl zijn vader dikwijls tot Wisch genoemd werd
omdat hij er steeds woonde. Omstreeks 1850 is deze beteekenis van tot
langzamerhand verdwenen en heet de eigenaar eener heerlijkheid van.
Ramaer

[Nagell van Wisch, Jacob Albert Lodewijk Frederik Karel baron
van]
NAGELL VAN WISCH (Jacob Albert Lodewijk Frederik Karel baron v a n ), geb. te
's Gravenhage 17 Jan. 1762, overl. te Wisch 4 Oct. 1831, was de zoon van J o h a n
H e r m a n S i g i s m u n d v a n N a g e l l t o t W i s c h en M a u r i t i a
Constantia le Leu de Wilhem.
Hij werd in 1785 burgemeester van Zutfen en was bovendien in den bijzonderen
dienst van de gemalin van prins Willem Vals kamerheer. Hij werd uit eerstgenoemd
ambt gezet in 1795 en bleef buiten bemoeiing met regeeringszaken tot de herwinning
onzer onafhankelijkheid. Toen werd hij door den Souvereinen Vorst 29 Aug. 1814
tot lid der Provinciale en 6 Oct. d.a.v. tot lid van Gedep. Staten van Gelderland
benoemd. Hij was benoemd als vertegenwoordiger der ridderschap, maar werd 2
Juni 1817 bij zijn periodieke aftreding tot lid der Staten gekozen door de eigenerfden
van het district Zutfen; hij gaf het lidmaatschap voor den adel toen op.
Op 27 Nov. 1817 werd hij benoemd tot hoofdschout van het district Breedevoort;
met het oog daarop verkreeg hij wegens onvereenigbaarheid dezer betrekkingen
ontslag als gedeputeerde. Na het overlijden van zijn ambtgenoot van Nispen tot
Pannerden op 29 Juli 1829 werd hij tevens waarnemend hoofdschout in het district
Zevenaar.
Bij zijn periodieke aftreding als lid der Staten verzocht hij niet in aanmerking te
komen en werd hij 3 Juni 1826 vervangen door het lid van Gedeputeerde Staten
Mr. J.H. graaf van Rechteren. Men wist, dat deze, lid voor een roomsch-katholiek
district, daar niet herkozen zou worden en daar men hemi als onmisbaar
beschouwde, ruimde van Nagell zijn zetel voor hem in. Hij werd 1 Juni 1827 opnieuw,
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nu weder door de ridderschap, tot lid der Staten gekozen. De drie betrekkingen
heeft hij tot zijn dood vervuld.

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 8

1202
Hij werd in 1814 in den adel van Gelderland opgenomen en hem werd in 1822 de
titel baron toegekend.
Hij huwde 17 Apr. 1787 J a c o b a S a r a J u s t i n a F r a n ç o i s e v a n
L y n d e n t o t H e m m e n , geb. 30 Nov. 1762, overl. 27 Febr. 1840, bij wie hij een
zoon C.S.W.J. had, die voorgaat.
Ramaer

[Nagge, Willem]
NAGGE (Willem) schreef een vervolg op de kroniek van A r e n t t o e B o e c o p
tot 1605, dat voor de geschiedenis van Overijsel in de tweede helft der zestiende
eeuw zeer merkwaardig is. Handschriften daarvan berusten in de Koninklijke
Bibliotheek in den Haag, te Deventer in het Stadsarchief, te Zwolle in het Rijksarchief,
terwijl in 1880 zich daar twee in particulier bezit bevonden. Zonder twijfel is dus
deze kroniek ruim verspreid geweest, niet te verwonderen, daar wij hier de
betrouwbare aanteekeningen voor ons hebben van een tijdgenoot over een
veelbewogen tijd. Een Historia hollandica, die de geschiedenis van Holland van 826
tot 1197 behandelt, door Nagge bewerkt, is gedrukt bij D u m b a r , Analecta I, 287
vlg.
Zie: M u l l e r , Lijst van Noord- Nederlandsche kronijken, 70 vlg.; Bijdr. gesch.
Overijsel IV, 266, XII, 1.
Brugmans

[Nagtglas, Frederik]
NAGTGLAS (Frederik), geb. te Utrecht 7 Nov. 1821, overl. te de Bilt 19 Aug. 1902,
wasdezoonvanC o r n e l i s J o h a n n e s M a r i u s N a g t g l a s enW i l h e l m i n a
Michel.
Hij studeerde van 1843 tot 1845 te Delft en deed in laatstgenoemd jaar met goed
gevolg examen voor ijker. Hij werd in 1846 te Middelburg geplaatst als
arrondissements-ijker en burgerde zich daar spoedig in. In 1862 werd hij
bibliothecaris van het Zeeuwsch genootschap der wetenschappen. Hij heeft als
zoodanig zeer veel nuttigs verricht en de door hem geschreven werken getuigen
van zijn speurzin, bekwaamheid en vlijt.
In 1875 ontving hij op zijn verzoek eervol ontslag als ijker.
Hij huwde 1 Sept. 1848 M a r i a P e t r o n e l l a W i l h e l m i n a E r m e r i n s ,
geb. 26 Oct. 1824, overl. 16 Oct. 1871 en 24 Sept. 1873 F r a n ç o i s e C a r o l i n a
G u n n i n g , geb. 19 Dec. 1830, die hem overleefde. Bij de eerste vrouw had hij een
dochter.
Hij schreef: Een bouwval in Nederland (Vere) in Vaderlandsche letteroefeningen
1859, 2e deel, 533; Een bezoek aan Walcheren 1860 (Midd. 1862); Het huisgezin
van den kaperkapitein in Leeskabinet 1862; De kerkeraad der NederduitschHervormde gemeente te Middelburg tegenover de Doopsgezinden, Voetwasschers
en Martinisten van 1574 tot 1608 in 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, 6e dl.
(1863), 237; Iets over een handschrift, getiteld: Genealogie van den huyse van
Borssele, ald., 266; Koning Lodewijk op Walcheren in Navorscher 1869, 593;
Luchtverhevelingen, waargenomen in 1643 en 1673, in hetz. 637; Job Basler, M.D.,
een geleerde Zeeuw, honderd jaar na zijn sterven herdacht (Midd. 1875); Zeeuwsch
Vlaanderen, een achterhoek aan den overkant in Eigen Haard 1876, 234, 245 en
253 en 1880, 107, 122 en 125, Een kijkje in Zuid- Beveland in hetz. 1876, 123;
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Domburg, in hetz. 1877, 222 en 230; Grafmonumenten in de kerken te Kapelle
(Zuid-Beveland) en Serooskerke (Walcheren) in Ned. Spectator van 19 Oct. 1878;
Gids voor Middelburg en omstreken, 2e dr. (Midd. 1878); Een paar merkwaardige
gevels te Middelburg in Eigen Haard 1882, 94; De echo van het oude huis te
Zierikzee, in hetz., 533; Onze voorouders, een eerste hoofdstuk uit de geschiedenis
van Zeeland (Midd. 1883); Voorwoord
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voor den katalogus der tentoonstelling van boeken, handschriften, portretten enz.
betrekking hebbende op E. Wolff - Bekker (dl. I, kol. 1584) en A. Deken (dl. I, kol.
696), gehouden te Vlissingen bij de onthulling van het gedenkteeken, op 23-25 Juli
1884, (Utr. 1885); Uit het Zeeuwsch volksleven (Utr. 1885); Voor honderd jaren, uit
de papieren van een tijdgenoot (Utr. 1886); Hoe ik voor 40 jaren naar Zeeland ging
in Goeverneur's Oude huisvriend 1886, 34 en 59; Levensberichten van Zeeuwen,
2 dln. (Midd. 1890-1893); Inventaris der boeken, handschriften, prenten en andere
voorwerpen, gelegateerd aan de stad Vlissingen door W. van der Oss (Midd. 1891)
(anoniem); Wat Walcheren was en hoe het werd, een blik op het maatschappelijk
leven in de laatste 60 jaren (Utr. 1894): Zelandia illustrata, verzameling van kaarten
en portretten enz. betreffende de geschiedenis van Zeeland, toebehoorende aan
het Zeeuwsch genootschap der wetenschappen, 2e deel (1880); het eerste deel
(1866-76) is bewerkt door Nagtglas in samenwerking met Mr. M.F. L a n t s h e e r
(dl. II, kol. 786), het tweede bijna geheel door hem, met eenige hulp van M. F o k k e r .
Ramaer

[Nannesz, Pieter]
NANNESZ (Pieter), alias M a n g e l b o r t , geb. te Kuinre omstr. 1529, terechtgesteld
te Amsterdam 24 Mei 1569.
In voorjaar 1568 werd hij door Wilde Hylke aangeworven voor het leger van graaf
Lodewijk van Nassau en ontving ½ daalder handgeld. Hij kwam in het vendel van
hopman Stensel van Anloo en lag acht weken lang op het slot Wedde in bezetting.
Bij de komst van Alva voor Groningen trok de bezetting weg en op 21 Juli 1568 was
hij bij de nederlaag bij Jemmingen, maar kon ontvluchten.
Op 3 April 1569 voer hij met eenige andere lieden in een schuit van Norden naar
Kollum. Gewaarschuwd zijnde, dat er spaansche soldaten in de buurt waren, ging
men niet aan land en zeilde men terug naar het Wad. Op voorstel van hun kapitein
Cornelis Wesselsz. besloten de mannen zich bij de Watergeuzen aan te sluiten en
te gaan vrijbuiten. Zij vonden op 6 April 1569 bij Ameland drie koopvaarders voor
anker liggen; een hollandsch oorlogsschip in de nabijheid zette een boot uit, de
Watergeuzen vluchtten op Ameland en Pieter Nannesz viel met twee anderen den
Spanjaarden in handen. Dezen brachten hem naar Amsterdam, op 25 April 1569
werd hij verhoord en 24 Mei 1569 aldaar gehangen.
Zie: Archief van Amsterdam, Confessieboek 1567-1572, fol. 174 vo. volg.; en ald.
Thesoriers Rekening 1569, fol. 185 vo.; t e r G o u w , Gesch. van Amsterdam VI,
322-323; Dietsche Warande VIII (1867), 431.
Vogels

[Napjus, Eelco]
NAPJUS (Eelco), zoon van P i e t e r E e l c k e s N a p j u s en T r i j n t i e S j o e r d s
N a u t a , ged. te Sneek 21 Nov. 1728, begr. aldaar 3 Sept. 1803. Hij was majoor
en executeur der stad Sneek. Hij had blijkbaar veel liefde voor de geschiedenis van
zijn vaderstad; als resultaat van zijn onderzoek gaf hij uit: Historische Chronijk of
o

Beschrijvinge van Oud en Nieuw Sneek (Sneek 1772, 8 ), herdr. met titel
o
Geschiedkundige Kronijk en beschrijving van de stad Sneek (Sneek 1826, 8 ).
Napjus huwde te Sneek 1 Juni 1749 met J u l i a n a S p y x m a , dochter van
L e o n a r d u s S p y x m a en S j i t s k e B l e i s m a , ged. te Sneek 15 Maart 1726,
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en daarna aldaar den 23 Mei 1765 J o u c k i e n Y l s t , dochter van H a j e Y l s t
en Hiske Jelles, ged. te Sneek 7 Jan. 1745, die haar man overleefde.
Zie: N i j h o f f , Bibliographie van Nederlandsche plaatsbeschrijvingen, in voce.
Brugmans
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[Neck, Jacob Cornelisz. van]
NECK (Jacob Cornelisz. v a n ), geb. te Amsterdam in 1564, als zoon van C o r n e l i s
B a r e n d s z en W e y n t j e P i e t e r s d o c h t e r v a n N e c k , overl. aldaar 8 Maart
1638. Reeds op jeugdigen leeftijd trok Jacob naar zee en voer jaren ter koopvaardij;
1 Mei 1598 trok hij als admiraal van acht schepen der oude O.I. Comp. naar Indië.
Door zijn beleidvol optreden wist hij den ongunstigen indruk, door de Houtman op
den eersten tocht gewekt, weg te nemen en slaagde hij er in de grondslagen voor
den hollandschen handel op Indië te leggen. Reeds in Juli 1599 was hij met vier
rijkgeladen schepen in het vaderland terug, waar hij met groot eerbetoon werd
ingehaald. 28 Juli 1600 vertrok hij andermaal naar Indië met zes schepen van
dezelfde Compagnie; op dezen tocht verloor hij in een gevecht met de Spanjaarden
op Tidore drie vingers van de rechterhand en deed een tocht naar China. In Juli
1603 in het vaderland teruggekeerd, bleef hij sedert te Amsterdam gevestigd, waar
hij verschillende belangrijke functies vervulde. In 1609 wordt hij reeds genoemd als
schepen; van 1621 tot 1638 was hij lid van de vroedschap; in 1622, 1623, 1625 en
1626 burgemeester; van 1620 tot 1625 raad ter admiraliteit in Zeeland en van 1628
tot 1637 in Amsterdam, terwijl hij van 1627-1628 en van 1637-1638 gedeputeerde
was in den Raad van State.
Van Neck was 11 Januari 1604 te Amsterdam gehuwd met G r e e t e J a c o b s d r .
v a n R i j n , geb. in 1585, overl. November 1652. Van hun kinderen zijn bekend:
W e y n t j e v a n N e c k , gehuwd met den bekenden amsterdamschen koopman
en bewindhebber der Compagnie J e a n l e G o u c h e ; M a r i a v a n N e c k ,
gehuwd met F e r d i n a n d S c h u y l e n b u r g h , en J a c o b v a n N e c k
J a c o b s z o o n , geb. in 1629, ongehuwd overl. in 1687, raad ter admiraliteit in het
Noorderkwartier.
Van Neck's wapen vertoonde in rood een zilveren schuinbalk, bovenaan beladen
met een blauw klaverblad en begeleid rechts van drie en links van twee zilveren
leliën.
Zijn portret, in 1605 door C. Ketel geschilderd, bevindt zich bij jhr. Gevers op huize
Leeuwenhorst bij Noordwijk; J. Houbraken graveerde zijn portret.
Zie: E l i a s , De Vroedschap van Amsterdam I, 336; d e J o n g e , Opkomst II,
242-243; H e e r e s , Corpus Diplomaticum N.I., 11, 15, 16, 195; het Journael van
zijn eerste reis is uitgegeven door C o l e n b r a n d e r in Bijdr. en Meded. Hist. Gen.
dl. 31 (1900); dat van zijn tweede reis in Begin ende Voortgangh.
Stapel

[Neck, Josua van]
NECK (Josua v a n ), heer van Huntingfield, neef, d.i. broerskind van Lambert, die
volgt, en zoon van J o s u a en van M a r i a n n e D a u b u n , geb. 24 Dec. 1745,
overl. op zijn landgoed in Suffolk (Engeland) 15 Aug. 1816. Hij ging in den handel,
waarin hij opgeklommen is tot chef van het aanzienlijke londensche handelshuis
Gerard en Josua van Neck en Co. Na zijn dood werd dit huis van negotie voortgezet
door zijn neef en compagnon Robert Walpole.
Hij is 29 Sept. 1775 gehuwd met N. T h o m s o n .
Zie voor hem en den volgende: Alg. Ned. Fam. bl. 1883-84.
Bartelds

[Neck, Mr. Lambert van]
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NECK (Mr. Lambert v a n ), zoon van C o r n e l i s en van A n n a d e G r e e f f , geb.
te 's Gravenhage 17 Nov. 1696, overl. te Rotterdam 2 Jan. 1749. Hij werd
commies-fiscaal ter recherche der algemeene middelen van Holland over het Z.
kwartier. Op 3 Sept. 1736 werd hij tot pensionaris van Rotterdam gekozen.
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Hij huwde 14 Sept. 1739 met T h e o d o r a M a r i a G r o e n h o u t , weduwe van
Aegidius Groeninx en dochter van Dirk G. en Elisabeth Maria Roosmale, vrouwe
van Capelle a.d. IJsel. Zij schonk hem 3 dochters. De oudere broer van Lambert
was Ds. W i l l e m v. N e c k , geb. te 's Gravenhage 9 Nov. 1699, overl. 1774. Hij
stond sedert 1727, 1733 en 1738 te Dubbeldam, Geervliet en Maastricht. Hun
jongere broer J o s u a , geb. 5 Jan. 1701, overl. 5 Maart 1777, huwde M a r i a n n e
D a u b u n (gest. 1752), die hem een zoon Josua schonk, die voorgaat.
Bartelds

[Nemius, Gaspar]
NEMIUS (Gaspar), bisschop van Antwerpen, aartsbisschop van Kamerijk, geb. te
's Hertogenbosch omstreeks 1587, overleed te Kamerijk 22 Nov. 1667. K r ü g e r
vermeldt: sommigen zeggen, dat hij te Geffen bij den Bosch geboren is. Zijn ouders,
Mr. D i r k N e m i u s en E m e r e n t i a v a n S t a d e a c k e r , hadden het niet breed,
zegt d e R a m ‘quibus res angusta erat domi’. De bekende Aubertus Miraeus nam
den jeugdigen Gaspar in zijn huis op als amanuensis, secretaris, en zorgde, dat hij
op zijn kosten aan de universiteit te Douai zijn studie kon voortzetten. Nemius
voltooide op schitterende wijze zijn studie en werd kort na zijn priesterwijding
benoemd tot pastoor van Wervick in het bisdom IJperen. 1613 werd hij reeds naar
Douai teruggeroepen en in plaats van zijn overleden meester en beschermer
professor Willem Estius (dl. VII, kol. 418) aangesteld tot president van het
Koningscollege te Douai. 1614 behaalde Nemius den graad van licentiaat. 1616
werd hij professor in het Grieksch en ontving een kanunnikdij in St. Pieter te Rijsel.
18 Juli 1617 behaalde hij den doctorsgraad in de theologie. Hetzelfde jaar werd hij
leeraar der Schriftuur als hulp van den ouden professor Barth. Petri. Vervolgens
werd hij koninklijk professor der godgeleerdheid en bracht met den professor
Franciscus Sylvius de universiteit tot grooten bloei. Hij bewerkte 1627 een nieuwe
uitgave van het groote werk van W. E s t i u s , Annotationes in praecipua ac difficitiora
S. Scripturae loca, welke hij opdroeg aan den aartsbisschop van Kamerijk van den
Burcht (zie brief v. C. Nemius nog in de 4e ed. Par. 1643). Ook aan de uitgave van
Commentaria in quatuor libros sententiarum quibus pariter S. Thomae summae
theologiae partes omnes mirifice illustrantur door W. Estius (Duaci 1616) werkte
Casp. Nemius, zooals blijkt uit het voorwoord door hem onderteekend.
Na twintig jaar in Douai geleeraard te hebben, werd Nemius door koning Philips
IV benoemd tot bisschop van Antwerpen bij brieven aan den Paus, 23 Mei 1634,
afgedrukt bij S a n d e r u s , Chorogr. sac. Brab. 2 ed. I, 488. De bevestiging door
Rome volgde eerst een jaar later. Daarop werd Nemius 22 Juli 1635 tot bisschop
gewijd in zijn kathedraal te Antwerpen door den aartsbisschop van Mecheten Jac.
Boonen en de bisschoppen Ant. Triest van Gent en Mich. Ophovius van 's
Hertogenbosch. Als bisschop van Antwerpen was hij tevens abt der geïncorporeerde
Cisterciënserabdij St. Bernard. Aldaar werd hij verwelkomd met een latijnschen
gelukwensch, 1635 te Antwerpen gedrukt: Gaspari Nemio Antverpiensium Episcopo,
Gratulatio a Bernardinis exhibita.
Zijn neef M a t t h e u s V o o c h t s , S.J., professor aan het college zijner orde in
Antwerpen, droeg hem bij deze gelegenheid eenige latijnsche verzen op
(S o m m e r v o g e l , Bibl. de la Comp. de Jésus VIII, 903). Alles stelde Nemius
gedurende zijn 18-jarig bestuur in het werk om den toestand van zijn bisdom,
voortdurend door den oorlog geteisterd,
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te verbeteren. Alle mogelijke maatregelen tot heil van zijn geestelijkheid en
geloovigen wendde hij aan. Bijzonder toonde hij zich den onderdanigen zoon der
Kerk, toen hij zelf het eerst van den preekstoel de bulle van Paus Urbanus VIII tegen
de leer van Jansenius afkondigde en de geloovigen tot gehoorzaamheid aanspoorde.
Opnieuw kondigde hij 10 Mei 1646 de bulle af en gebood, dat al zijn onderhoorigen
zich daaraan zouden onderwerpen. Geheel anders was in dezen de houding van
den aartsbisschop Boonen en van den bisschop Triest.
Bisschop Nemius was den kloosterorden zeer genegen. Voordat hij bisschop
was, had hij reeds geijverd voor de afscheiding van de abdij St. Bernard van het
bisdom Antwerpen. Reeds sinds jaren streefden de Bernardijnen naar deze
losmaking en als universiteits-professor had Nemius, die met de abdijheeren,
voornamelijk met hen die te Douai studeerden, bevriend was, een hun gunstig advies
gegeven. Als bisschop-abt bleef Caspar Nemius bij zijn gevoelen. Na nog vele
moeilijkheden kwam, na een onderhandeling, met den bisschop, een overeenkomst
tot stand 10 Dec. 1636, die door den Koning en den Paus moesten goedgekeurd
worden. De bezittingen en inkomsten der abdij zouden in twee gelijke deelen worden
gescheiden. Het bisdom mocht daaruit de keuze doen. Nog rezen na de
overeenkomst veel twijfel en tegenstand, zoodat opnieuw de gevoelens van vele
godgeleerden en rechtskundigen gevraagd werden, o.a. ook van Franc. Silvius, die
een tegenstrijdige beslissing gaf. Zie in zijn Opera omnia V, 716-720. Eindelijk gaf
Paus Innocentius X 1645 zijn goedkeuring, nadat de koninklijke regeering haar
toestemming gegeven had, waarop de abdij een eigen abt, Judocus Gilles, licentiaat
der universiteit van Douai, koos (S a n d e r u s , Chorogr. Sacr. Brab. I;
P a p e n b r o c h i u s , Annales Anv, IV, 354-361). Nemius wilde van zijn recht om
de keus voor te zitten geen gebruik maken, omdat deze geschiedde vóór de
aankomst van de goedkeuring des Pausen.
Als begunstiger en weldoener van vele kloosters wordt bisschop Nemius vermeld
o.a. van de Kartuizers van Vucht, van de Brigittijnen van Coudewater, van de
Norbertinessen van Oosterhout, van de nonnen van Oostmalle, die in of bij
Antwerpen een toevluchtsoord moesten zoeken, verjaagd door de staatsche troepen.
Hij kwam tusschenbeide in den strijd van den pastoor van Sint Andries, G. v. Tichelt,
met de paters Jezuïeten over het prediken in deze kerk, 1638 (v.d. G h e y n , Catal.
des ms. de la bibl. royale VI, 579). Hij stond zijn jurisdictie over de Dominicanessen
van Antwerpen aan de paters dezer orde af, 1635. Baarde hem de benarde toestand
van zijn bisdom tijdens den oorlog zware zorgen, de vrede van 1648 bracht nieuwe
moeilijkheden, wegens de vervolging der Katholieken in het gedeelte van zijn bisdom
in Noord-Brabant, dat onder het gebied der nederlandsche republiek lag. De
verordeningen, de besluiten door den bisschop uitgevaardigd en in druk uitgegeven
tegen misbruiken en voor het behoud der goede zeden, de gehouden vergaderingen
met de dekens van zijn bisdom vindt men opgesomd bij d e R a m , Synodicon
Belgicum III; K r ü g e r , Gesch. bisdom Breda II, 219. In 1643 deed hij in druk
verschijnen: Onderwijsing en manier om de christelijke leering in het bisdom van
Antwerpen te verspreiden. In de verbouwde St. Jacobskerk van Antwerpen wijdde
de bisschop verschillende altaren en de eerste sluitsteen van het gewelf van het
nieuwe koor prijkt met het wapen van den weldoener, bisschop Nemius.
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Met toestemming van koning Philips IV koos het metropolitaan kapittel van Kamerijk
Nemius den 24. Aug. 1649 tot aartsbisschop van Kamerijk. Paus Innocentius X
bevestigde eerst 1 Dec. 1651 deze keus en verleende hem 22 Januari 1652 het
pallium. 19 Maartdaaropvolgend nam hij door een procureur bezit van zijn
aartsbisschoppelijken zetel. 23 Maart verklaarde hij aan het antwerpsch kapittel
ontslagen te zijn van het bestuur van het bisdom. In zijn nieuwen werkkring ijverde
hij, evenzeer als in Antwerpen, om de wonden en rampen door den oorlog
veroorzaakt, zoowel op geestelijk als stoffelijk gebied, te heelen. Hij bevorderde het
herstel en den bouw van kloosters en kerken. Niettegenstaande het verzet der
pastoors en van het kapittel stond hij aan de paters Ongeschoeide Karmelieten toe
een klooster in Kamerijk op te richten. 10 Juli 1652 deed hij in Bergen (Mons) zijn
plechtige intrede.
De meeste schrijvers beweren, dat Nemius zijn naam v a n d e n B o s c h of
D u b o i s , in Nemius veranderde, toen hij professor te Douai was, om wille van zijn
collega, F r a n c i s c u s S i l v i u s of D u b o i s , geb. 1581 te Gravenbrakel,
(Braine-le-Comte) sinds 1613 professor te Douai, schrijver van zeer gewaardeerde,
herhaaldelijk uitgegeven, theologische werken. Gaspar Nemius gaf als professor
der universiteit zijn goedkeuring aan diens werk Commentarius in totam primam
partem sancti Thomae Aquinatis (Duaci Gerard. Patté 1631). Hij gaf ook een
goedkeuring voor het deel: In totam primam secundus Sancti Thomae Aquinatis
Commentarius, doch terwijl het gedrukt werd, was Nemius verheven tot bisschop
van Antwerpen. Hierom droeg Silvius het deel bij zijn verschijnen (Duaci G. Patté
1635) aan den nieuwen bisschop op (Revue des sciences ecclésiastiques LXX
(1894), 203, 205). Het verhaal over de naamswijziging kan echter niet juist zijn, daar
zijn vader reeds in 1578 te 's Hertogenbosch Dirk Nemius werd geheeten. Zijn
zusters M a r i a en E m e r e n t i a N e m i u s komen als meter onder dezen naam
voor in de doopboeken van de Sint-Jan in den Bosch, 1610 en 12, ook bij den doop
van Theodorus Voochts, die evenals zijn broeder Christiaan door hun oom den
bisschop tot hooge kerkelijk waardigheden kwam (zie dl. VII, kol. 1284, 1285). Ook
een J a n M a r t e n N e m i u s komt 1595 voor in de doopboeken te 's
Hertogenbosch met zijn zoon C l a a s .
Als aartsbisschop en hertog van Kamerijk deed Nemius te Kamerijk drukken:
Statuta ordinata ab Illustrissimo et Reverendissimo D.D. Gaspare Nemio
archiepiscopo et duce Cameracensi in congregatione decanorum christianitatis
(Cameraci Kal. Oct. 1661). Te voren verscheen van hem Manuale parochorum
ecclesiae cameracensis (Cam. 1659). Van hem of van zijn theologaal Joh. Palman,
overl. 1657, of van beiden, was de eerste catechismus van Kamerijk.
Zijn geschilderd portret, bewaard in de groote sacristij van Onze Lieve Vrouwekerk
te Antwerpen, door een onbekenden schilder, is gemaakt als aartsbisschop-hertog
van Kamerijk, zooals uit zijn wapen met hertogelijke kroon duidelijk blijkt. Erasmus
Quellinus schilderde ook een portret van hem, dat zich bevindt in het museum te
Antwerpen, afkomstig uit de O.-L.V. kerk. Een gegraveerd portret vindt men bij
B u t k e n s , Trophées de Brabant Supplément II, 422 ('s Gravenh. 1726) en hetzelfde
in l e R o y , Grand théatre sacré de Brabant II, 1, 21; als graveurs worden vermeld
Jac. Neeffs (naar G. Seghers) en J.B. Jongelinx.
De aartsbisschop overleed hoog bejaard, be-
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treurd vooral door de armen. Hij werd in het koor zijner kerk begraven, waar 1822
zijn overblijfselen gevonden werden. Zijn naneef, pronepos, C h r i s t . J o s .
D e l a c r o i x , overl. 10 Maart 1725, deed een grafmonument voor zijn oudoom
oprichten en op zijn grafzerk een opschrift beitelen, vermeld door l e G l a y en
F i s q u e t , met den datum 22 Nov. 1667. Op dezen dag werd hij ook ingeschreven
in het doodenboek der abdij St. Bernard, waarjaarlijks zijn jaargetijde moest
gehouden worden. De abt van Sint Bernard J o a n n e s v a n H e y m i s s e n ,
1663-1678, zoon van den organist in de St. Jan te 's Hertogenbosch, was een
bloedverwant van den aartsbisschop.
Zie: C o p p e n s , Nieuwe beschr. bisd. 's Hertogenbosch II, 310-311; K r ü g e r ,
Gesch. bisdom Breda II, 212-221; Gallia Christiana III, 62, V, 134-135; l e G l a y ,
Cameracum Christ., 71; F i s q u e t , La France Pontificale métrop. de Cambrai,
275-278; d e R a m , Synodicon Belg. III, XLII, IV, 248-273; (l e R o y ) Grand théatre
sacré de Brab. 55-67; Graf- en gedenkschr. prov. Antw. passim; Biogr. nat. Belg.
XV, 583; D i e r c x s e n s , Antverpia Christo nascens VII, 216, 223, 227-235, 264,
266, 269, 295, 305, 314; Verbalen, acten, conferentiën mitsgaders den concordate
gesloten den 14 Jan. 1650 tusschen de gecommitteerde van den E.H. Gaspar
Nemius bisschop van Antw.; item de priorinne des cloosters van Ouwergem, den
H. past. van Eekeren, den graeve van Hoochstraten, ende die proprietarissen van
Eekeren.... nopende de thienden op de dijkagielanden onder Eekeren (Antw. 1651).
Fruytier

[Nemius, Henricus]
NEMIUS (Henricus), Jezuïet, geb. te 's Hertogenbosch 25 of 26 Sept. 1585, oudere
broeder van den voorgaande, overleed te Brussel 5 Mei 1643. Toen hij in de Sociëteit
van Jezus trad, 25 Aug. 1605, was zijn vader reeds overleden. Hij was werkzaam
als professor aan de colleges der orde in verschillende steden. 2 April 1611 werd
hij priester gewijd. Gedurende vele jaren predikte en beijverde hij zich in de zielzorg
te Brussel. 28 Dec. 1619 legde hij zijn laatste geloften af. Hij gaf een werkje in het
Vlaamsch uit te Brussel bij Jan Mommaert 1639. P. S o m m e r v o g e l geeft den
titel vertaald in het Latijn: Maria Mater misericordiae Advocala Fidelium animarum.
Zie: S o m m e r v o g e l , Biblioth. de la compagnie de Jésus V, 1621; hetzelfde in
Biogr. nat. Belg. XV, 584.
Fruytier

[Nemius, Jan]
NEMIUS (Jan) G o v e r t z o o n of G o d e v a a a r t s , priester, filoloog en latijnsch
dichter, geb. te 's Hertogenbosch begin der 16e eeuw, overleed omstreeks 1593.
Hij legde zich geheel toe op het onderwijs. Eerst bestuurde hij een school te
Nijmegen; 1556 en nog 1562 was hij werkzaam als hoofd aan de school te
Amsterdam vervolgens, reeds 1572, was hij ‘regens’ der school te 's Hertogenbosch,
waat bij overleed. Wat over J. Nemius bekend is, weet men uit de verschillende
uitgaven zijner werkjes. Deze worden vermeld in de drie uitgaven van F o p p e n s ,
Bibliotheca Belgica 1623, 1643 en 1739 en door S w e e r t i u s , Athenae Belg., 456,
vervolgens door C o p p e n s , Gesch. beschr. bisdom 's Hertogenbosch II, 335, in
Nouv. biogr. Gen. XXXVII, 653, M o r e r i enz. J. Nemius bezorgde een nieuwe
uitgave van het werkje van M u r m e l i u s , Opus de verborum compositione, dat
1504 te Keulen verschenen was, (P a q u o t , Mém. XII, 189) en te Antv. 1521 bij
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Guill. Vorsterman (v a n d e r H a e g h e n , Bibl. Belg. 1e serie XX, M, 114) en nu
werd uitgegeven bij J. Schaeffer, 's Hertogenbosch 1555. 2o ;
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Apologia scholae principalis in Urbe Amstetodamo (Sylvaeducis J. a Turnhout, 1556)
(F o p p e n s Bibl. Belg., 702; Taxandria XII, 86); dit werkje werd opgedragen aan
een lid van het stadsbestuur, Henricus Haemataner Bloeymans, heer van Helvoirt
(Algem. konst- en letterbode II (1836), 151); Epitome ex opere D. Erasmi Roterod.
de conscribendis epistolis: cui quod ad seribendi artem perlinet, accessit ex
Ecclesiaste, Copia rerum, caslioribus Colloquiis et aliis Erasmi scriptis. Item ex
Rhetorum libris (Antv., J. Latius, 1556) (Bibl. univ. Gent); het is opgedragen aan de
broeders Busaeus, bekende schrijvers te Nijmegen, 1552; dezelfde drukker gaf een
uitgave met het jaartal 1465, verkeerde datum voor 1564 of 65: Syntaxis D. Erasmi
Roterodami. Olim apud Novos Gelriae Magos Adnotatiunculis aspersa, jamque
novis accessionibus in Hollandicae pubis usum adaucta, metricisque numeris
absoluta; sic tamen ut ingeminata modum non excedal sed absolutissimi libelli
nomenclaturam jacile tueatur. Autore Joanne Nemio scholae principalis apud
Amstelredamos Archididascalo (Sylvaeducis, Sub intersignio currus ignei Helia apud
Joannem a Turnhout typographum a Caesarea Majestate admissum. Anno 1556),
o
kl. 8 ., 56 bladen (Bibl. prov. genootsch. te den Bosch, Tax. XII, 86). Een nieuwe
editie met veranderden titel verscheen: Syntaxis de Erasmi Roterodami
adnotatiunculis fere Erasmicis illustrata, metricisque numeris astricta: cui accessit
carmen de octo figuris constructionis deque parlium ordinatione. Auctore Joanne
Nemio scolae principalis apud Amstelredamos Archidid. (Antv. Guil. Sylvius, 1562)
(Bibl. univ. Leuven), opgedragen aan Joh. Aegidius door J.N. Nijm., 1 Sept. 1550;
Triumphus humanae stultiae vel Tylus Saxo nunc primum latinitate donatus (Utrecht,
Herm. v. Borculo, 1558) (British Museum, Stadsbibl. Lubeck), nieuwe uitgave zonder
naam van drukker 1563; Ulularum speculum triumphus, enz., opgedragen aan Simon
Pelgrom (Kon. Bibl. Brussel; Univ. bibl. Gent; British Museum); het is een vertaling
van den nederlandschen Uilenspiegel in latijnsche verzen; eenige gebruikelijke
lofverzen door Pet. Alpherdianus en Ch. Schindelius werden erin opgenomen; Leges
scholae Silvaeducensis (Sylvaeducis, 1572), reeds door de vorige bestuurders
eveneens uitgegeven en opnieuw door den rector C h r i s t . V l a d e r a c c u s (bij
Joh. van Turnhout, Silvaed. 1593); Scholia in supplicium Cassiani per Prudentium
(F o p p e n s , Bibl. Belg.); Orthographiae ratio Joannis Nemii apud Silvamducis
Gymnasiarchae una cum indice graecorum ac latinorum vocabulorum in quorum
quantitate ac tono ab imperitis plurimum peccatur (Antv. ex off. Chr. Plantini, 1572)
(R u e l e n s - d e B a c k e r , Annales Plantiniennes, Brux. 1865, 124); een
afwijkenden titel hiervan geeft Biog. nat. Belg.: Orthographiae ratio non levibus
conjecturis, sed gravissimorum scriptorum auctoritate constans. Cui ut affinis accessit
copiosissimus index complectens graecorum ac latinorum vocabulorum rectam
pronuntiationem (Antv. Chr. Plantin 1572) (Bibl. univ. Gent en Leiden), met opdracht
aan Ger. Matthisius en lofverzen van Chr. Schindelius en Chr. Vladeraccius.
Hij had nog te Nijmegen uitgegeven, volgens F o p p e n s , Bibl. Belg.: De Imperio
et servitute ludimagistri carmen additis scholiis, 1551 en 1553; en bij G. Sylvius te
Antw. een gedicht Parens et noverca. Daar vóór 1560 geen drukken van W. Sylvius
te Antwerpen bekend zijn, is het jaartal twijfelachtig.
In het meermalen gedrukte werk van S i m o n

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 8

1210
P e l g r o m , Wilhelmiet te 's Herlogenbosch, Synonymorum Silva vindt men een
latijinsch vers ter eere van den schrijver door J. Nemius.
Christ. Vladeracus was volgens zijn grafschrift gedurende 16 jaar rector en 40
jaar professor te 's Hertogenbosch. Hij overleed 1601, gaf 1593 de Leges schotae
uit. Hieruit kan men besluiten, dat hij 1591 J. Nemius opvolgde als regent der bossche
school.
Zie: C.J. N u y t s , Quelques notes sur G. Silvius impr. d' Anvers (Brux. 1862, extr.
Bull. du bibliophile Belge), 9; P a q u o t , Mém. hist. litt. I, 325, VI, 284; S c h u t j e s ,
Gesch. bisdom's Hertogenbosch IV, 410.
Fruytier

[Nemius, Josef]
NEMIUS (Josef), broeder van Henricus en Gaspar, die voorafgaan, werd geb. te 's
Hertogenbosch 7 Jan. 1591 en overleed te Brussel 29 Sept. 1629. Hij trad in het
noviciaat van de Sociëteit van Jesus te Doornik 11 Aug. 1610, werd priester gewijd
17 Maart 1619, legde de laatste geloften af 21 Sept. 1627. Hij was werkzaam als
professor.
Fruytier

[Nepveu, Jan]
NEPVEU (Jan) geb. te Amsterdam 27 Augustus 1719, overl. te Paramaribo 27 Febr.
1779, zoon van L o u i s en van S u z a n n a H a m e l o t en kleinzoon van A u b i n
N e v e u en van A n n e B a r o n , die na de opheffing van het edict van Nantes als
réfugiés in Nederland gekomen waren. Na lager onderwijs te Amsterdam genoten
te hebben, voer hij naar Suriname, waar zijn ouders zich metterwoon gevestigd
hadden, die daarmee het voorbeeld volgden van velen hunner lotgenooten, wier
nakomelingen in de West de hoogste ambten hebben bekleed, zooals de
gouverneurs de Rayneval, Coutier, de Cheusses. Jan Nepveu doorliep de
verschillende rangen in dienst der koloniale regeering: klerk (1740), secretaris van
den G.-G. J.J. Mauricius (1742), secretaris van het hof van Politie (1745), tweede
raad-fiscaal (1754), G.-G. ad interim (1756), eerste raad-fisc. (1761), wederom
waarnemend landvoogd (1768) en ten slotte definitief G.-G. van 27 Oct. 1769 tot
zijn overlijden. Ofschoon deze titel werkelijk aan den hoogsten ambtenaar was
toegekend, werd hij gewoonlijk gouverneur genoemd; eerst in 1845 is bij K.B. van
9 April deze titel van G.-G. afgeschaft. De reeds jaren voortdurende strijd tegen de
boschnegers werd tijdens zijn bewind krachtig gevoerd, dank zij vooral de regeering
van de stad Amsterdam, die sedert 1770 de erven van Aerssen van Sommelsdijk
had uitgekocht en dus voor ⅔ aandeelhoudster in de Geoctroyeerde Sociëteit van
Suriname was geworden. Den amsterdamschen kapitalisten, behoorende tot of
verwant aan de hooge regeeringskringen, was er alles aan gelegen, dat de plantages,
die zij als geldschieters langzamerhand in handen gekregen hadden, afdoende
beschermd werden. In 1773 kwam dan ook een corps europeesche troepen groot
800 man, onder bevel van den zwitserschen kolonel Louis Henri Fourgeoud in de
kolonie aan. Zij bonden vooral den strijd aan met de gevaarlijke Marrons onder hun
aanvoerders Bonni en Baron. Twee van hun groote dorpen werden in de asch gelegd
(1775) en op Nepveu's bevel richtten de onzen een cordon van verdediging op
(1776). Fourgeoud, die het mniet den gouverneur nooit goed had kunnen vinden,
verliet 1 April 1778, de kolonie. Intusschen waren door dit doortastend optreden
vele negers uitgeweken op fransch grondgebied, welks bestuur allesbehalve daarop
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gesteld was en bij monde van zijn commissaris, den intendant Malouet, krachtige
vertoogen daartegen indiende (Juli 1777). Onder N.'s
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bewind nam de uitlegging der hoofdstad tot aan de Drambrandersgracht een aanvang
(1772), een steenen gerechtshof, thans hof van Justitie werd gebouwd (1774), een
synagoge gesticht (1775) en aan den bouw der eerste kerk van de moravische
broedergemeente begonnen, welke 30 Mei 1778 geopend werd. Gedurende N.'s
regeeringsperiode verscheen ook het eerste nieuwsblad De weekelijksche
woensdagsche Surinaamsche courant (10 Aug. 1774), welker oprichter was Mr.
W.J. Beeldsnijder Matroos, secretaris van het College van kleine zaken, die in 1772
voor den tijd van 25 jaren het privilege gekregen had voor de vestiging van een
drukkerij. Met de kolonisten en met het op zijn gezag zeer naijverige hof van Politie
kon hij beter opschieten dan zijn vroegere chef, de G.-G. J.J.. Mauricius (dl. VII, kol.
849). Het oordeel dat deze bewindsman over zijn secretaris Jan Nepveu uitbracht,
was hoogst gunstig. Zijn braafheid en goede trouw prijst hij om het zeerst. Den
ouderen broer A u b i n N e p v e u , eigenaar der plantages Vrouwenvlijt en Topibo,
en echtgenoot van Suzanna Kous, werd door Mauricius krachtig de hand boven het
hoofd gehouden, toen de cabale door lasterlijke aantijgingen hem het bestaan haast
ondraaglijk maakte. Toen het ambt van exploiteur was afgescheiden van dat van
fiscaal en Aubin met die afzonderlijke functie was belast, steeg de verbittering der
verbondened ten top. Ook zijn andere broer, L o u i s P i e r r e , deelde in dien haat.
Hij is omstreeks 1760 getrouwd met de weduwe van J. S t o l k e r t , eigenaresse
der plantage Hecht-en-Sterk aan de beneden-Commewijne. Zelf bezat hij de
perceelen Appecappe aan de Perica, Statenburg aan de Cottica en Singularité aan
de beneden-Commewijne. Zijn stiefzoon J.F. S t o l k e r t werd de tweede man van
M a r i a S u z a n n a D u p l e s s i s (overl. 1795), die niet minder woelig en
heerschzuchtig was dan haar vader Salomon Duplessis.
Zijn portret, in 1766 door T. Regters geschilderd, is in 1770 door J. Houbraken
gegraveerd.
Zie: Tijdschrift West-Indië II (Haarlem 1856), 40-49; v a n S y p e s t e y n , Mr. J.J.
Mauricius ('s Gravenh. 1858); C o l e n b r a n d e r , Kol. Gesch. II ('s Gravenh. 1925);
H a r t s i n c k , Beschrijving van Guiana (Amst. 1770); D e n t z e n M e s q u i t a ,
Geschiedk. tijdtafel (Paramaribo 1925); v a n S y p e s t e y n , De vestiging van
fransche uitgewekenen in Suriname in Tijdsch. West-Indië I (Haarlem 1855).
Bartelds

[Neufville, Jean de]
NEUFVILLE (Jean d e ), koopman te Amsterdam, zoon van L e e n d e r t en A g n e t a
d e W o l f f , geboren 25 Mei 1729 te Amsterdam, gestorven December 1796 te
Albany (N.Y.) of daaromtrent. Van zijn leven is vrijwel niets bekend, tot hij, tijdens
den Amerikaanschen vrijheidsoorlog, plotseling een figuur van beteekenis wordt.
Hij handelde toen onder den naam van Jean de Neufville en Zoon, een firma, die,
naar de genealoog van het geslacht ons verzekert, niets had uit te staan met de
1763 bankroet makende Gebroeders de Neufville. Wel schijnt ook Jean de Neufville
reeds voor wij meer van hem vernemen, niet onbelangrijke verliezen in den handel
te hebben geleden. Zijn kantoor had in Amsterdam geen bijster goeden naam.
De Neufville, die ook voor den opstand reeds eenige amerikaansche relaties had,
zag bij het begin van de onlusten aanstonds de voordeelen, die voor den
nederlandschen handel in vijandschap tushet engelsche moederland en de
amerikaansche koloniën lagen opgesloten. Hij hoopte bovendien voor zichzelf op
een aanstelling tot

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 8

1212
financiëel commissaris van de Vereenigde Staten in Europa. Vandaar in den zomer
van 1778 zijn ijver om met William Lee, agent van het Congres in Duitschland, den
grondslag te leggen tot een nederlandsch-amerikaansch handelsverdrag. Om iets
van officiëele bereidwilligheid tot toenadering te kunnen toonen, reisde de Neufville,
van Frankfort, waar hij Lee had ontmoet, naar Amsterdam en stelde er zich in
verbinding met den pensionaris E.F. van Berckel. Dat gebeurde in een tijd, toen
stelliger berichten kwamen over engelsche inschikkelijkheid tegenover de
opstandelingen, terwijl tevens de fransche gezant de la Vauguyon door middel van
den vertegenwoordiger der Amerikanen in de Nederlanden, C.W.F. Dumas, tot
vreesaanjaging was overgegaan. Wanneer Engeland en zijn koloniën zich met
elkaar kwamen te verstaan, zoo was den amsterdamschen magistraat aangezegd,
dan was er voor vreemde naties weinig kans meer op handelsvoordeelen in
Noord-Amerika. Alleen wie dan al positieve toezeggingen van de Amerikanen had,
in den vorm van een verdrag, kon er op rekenen, dat zijn bevoorrechting door
Engeland onder de amerikaansche voorwaarden zou worden toegelaten. In
zenuwachtige overhaasting greep het stadsbestuur toen de gelegenheid aan, die
de Neufville tot eenige nadere overeenkomst met de Amerikanen kwam toonen.
Men gaf in Amsterdam de gewenschte verklaringen en Lee en de Neufville baseerden
daarop het project van een handelsverdrag ‘to be entered into between their High
Mightinesses the States of the Seven United Provinces of Holland (sic) and the
Thirteen United States of North-America (sic)’, dat 4 September 1778 te Aken door
hen beiden werd vastgesteld. Het ontwerp werd naar het Congres gezonden en
daar 22 Febr. 1779 gelezen; het werd later in handen gesteld van Henri Laurens,
toen die 1 Nov. 1779 met het voeren van onderhandelingen aangaande een verdrag
met de Republiek werd belast. Ten slotte viel het concept 2 Sept. 1780 in handen
der Engelschen, die het schip, waarop Laurens overstak aanhielden en het met
lood bezwaarde valies, waarin de compromitteerende papieren overboord werden
geworpen, wisten op te visschen. Aan Engeland verschafte het toen een grond voor
den vredebreuk met de Republiek, die vóór Nederlands officiëele opnemen in het
Verbond van Gewapende Neutraliteit een feit moest zijn.
De Neufville had intusscheni niet stil gezeten. In Oct. 1778 reeds zien wij hem
als woordvoerder van amsterdamsche kooplieden bij den Prins scherper optreden
eischen tegen het aanmatigend optreden der engelsche marine. Voor zichzelf
traohtte hij het voordeel van den goederenhandel op Noord-Amerika te verbinden
met het beheer der amerikaansche financiën in Nederland en ontwierp daartoe
herhaaldelijk leeningsplannen, waarbij rentebetaling in den vorm van producten
werd geconditionneerd. Bij Franklin, die van Passy uit de amerikaansche belangen
in West-Europa behartifde, had hij daarmee echter geen succes. Dumas in den
Haag was hem beter gezind en in Amsterdam was hij, door zijn ijver en ambitie,
eenigen tijd werkelijk een middelpunt van alle op geld beluste Amerikanen. Zoo
financierde hij in 1779 Paul Jones' verblijf in Nederland; in 1780 en 1781 hielp hij
Alexander Gillon, die goederen kwam koopen voor Zuid-Carolina en ook bij
aankoopen voor het Congres verleende hij, ondanks Franklin, zijn assistentie. Hij
betaalde eenige wissels, die uit Amerika in roekelooze anticipatie waren getrokken
op de gelden, die Henri Laurens in de Republiek had moeten opnemen. 1 Mrt. 1781
eindelijk kreeg hij van John Adams opdracht voor rekening van
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het, Congres een leening van ƒ 1.00.000 te openen.
Het had er alles van, dat de Neufville het begeerde agentschap nu werkelijk zou
verwerven. Tegen Franklin's gestie was in Amerika verzet gerezen; men achtte er
zijn groot vertrouwen in Frankrijks eerlijke bedoelingen verkeerd. Uit Nederland was
dat wantrouwen aangewakkerd door Dumas en van der Capellen en door de Neufville
zelf, die voortdurend briefwisseling onderhield met den President van het Congres
en zich de allures gaf van semi-officiëel vertegenwoordiger van de Unie in Nederland.
Het eerste succes van deze campagne tegen Franklin was de aanstelling van
Laurens geweest; toen die te lang in Amerika bleef wachten op passage-gelegenheid,
was opdracht tot het openen van leeningen in Nederland gegeven aan John Adams,
die zich toen reeds in Amsterdam bevond. Het bekend worden in Oct. 1780 van de
geheime besprekingen in Aken, daarna de oorlogsverklaring van Engeland hadden
verhinderd, dat Adams eenig succes had en daar het noodig was zoo spoedig
mogelijk geld voor Amerika in Nederland beschikbaar te hebben, was Adams er ten
slotte toe overgegaan, om aan de Neufville, den eenige die volhield een leening te
kunnen plaatsen, een daartoe strekkende opdracht te geven. Deels door den slechten
naam van de firma, deels door het bekend worden van het verlies van St. Eustatius,
mislukte deze leening van Mrt. 1781 echter totaal en de Neufville kreeg later geen
kans meer, om het beheer van de amerikaansche geldmiddelen in Nederland aan
zich te trekken.
In den goederenhandel op Noord-Amerika was de Neufville intusschen een der
voortrekkers geweest. Hij deed zaken over St. Eustatius, deels voor eigen rekening,
deels als tusschenpersoon tusschen engelsche firma's en de Amerikanen; hij was
ook een der eersten, die in 1779 rechtstreeks goederen naar Nieuw-Engeland
begonnen af te zenden. De Amerikanen echter betaalden slecht of in het geheel
niet. Zij waren gewoon aan het zeer ruime crediet, dat Engeland altijd had toegestaan
en bovendien hun markten raakten weldra overvoerd door den zeer intensen export
uit alle landen, die zich de Unie als nieuw afzetgebied dachten te verwerven. In
Nederland was de organisatie van het kapitaal echter bij die van Engeland achter
gebleven; de handel leefde er nog contant. Zoo raakte de Neufville weldra in
moeilijkheden. In Juni 1782 had hij de zaken overgelaten aan zijn zoon L e e n d e r t ;
in Mrt. 1783 was hij hertrouwd en had hij zich te Bonn gevestigd. Reeds 28 Mei
1783 moest zijn zoon voor de firma surséance van betaling aanvragen. Terwijl voor
de europeesche zaken verder werd zorg gedragen door Jean Rolland, vertrok eerst
Leendert de Neufville naar Noord-Amerika, daarna in Mei 1785 Jean de Neufville
zelf ook. Hij woonde er eerst te Boston, later te Albany, waar hij toezicht hield op
het glasfabriekje, dat zijn bij vlagen zwakzinnige zoon daar begonnen was. Vergeefs
requestreerde hij bij het Congres om hulp in zijn moeilijke omstandigheden; zijn
hooge dunk van de diensten, die hij den vrijheidsoorlog meende bewezen te hebben,
werd in Amerika niet gedeeld. Zoo sleet de Neufville met vrouw en kind zijn leven
verder in behoeftige omstandigheden, voor zijn levensonderhoud vooral steunend
op een maandelijksche uitkeering van den Amsterdammer Pieter Stadnitski. Na zijn
dood voteerde het Congres, op voorspraak van Alexander Hamilton, voor de weduwe
een bedrag van $ 3000.
Jean de Neufville was tweemaal gehuwd, 1e met zijn nicht C o r n e l i a d e
N e u f v i l l e , die hem 18 September 1755 den bovengenoemden zoon L e e n d e r t
schonk; 2e in Maart 1783 te
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Neerlangbroek met A n n a M a r g a r e t h a L a n g m a k , bij wie hij te Boston 7
Sept. 1785 een dochter A n n e t t e won.
Zie: Nieuwe Nederlandsche Jaarboeken 1778, 1423; H.C. d e N e u f v i l l e ,
Histoire Généalogique de la Maison de Neufville (onbetrouwbaar en boven alleen
gevolgd voor zoover archiefonderzoek de data et facta bevestigde); v a n W i j k ,
De Republiek in Amerika; in aansluiting daaraan v a n W i n t e r , Onze eerste
Betrekkingen met de Vereenigde Staten in Tijdschr. v. Gesch. 38; d e z ., Het Aandeel
van den Amsterdamschen Handel aan den Opbouw van het Amerikaansche
Gemeenebest.
van Winter

[Neve, Gillis Pieter de]
NEVE (Gillis Pieter d e ), geb. te Bergen op Zoom 30 Dec. 1823, overl. te Leiden 19
Sept 1883; was officier van het O.I. leger en ontving zijn opleiding aan de K.M.A.
te Breda. In Juni 1842 tot 2den luit. bevorderd, werd hij in Febr. 1849 1ste luit. en
in 1853 kapitein. In dien rang was hij geruimen tijd werkzaam als chef van den staf
te Padang, toen generaal Van Swieten daar civiel en militair gouverneur was (zie
dl. II, kol. 1407). Nov. 1866 werd hij bevorderd tot luit.-kol. en tot militair commandant
op Borneo's W.k. benoemd. Hierna ging hij met verlof naar patria, waarna hij bij zijn
terugkeer tot militair commandant te Padang Pandjang aangesteld werd, hetgeen
hij bleef tot zijn vertrek naar Java als kolonel en commandant der 3de milit. afd. In
1872 reisde hij voor familieaangelegenheden naar Nederland, maar was eind 1873
weer terug om naar Atjeh te gaan als chef van den staf en als raadgever van generaal
van Swieten. In Apr. 1874 keerde hij terug naar Java, waar hij in Apr. 1875 zijn
benoeming ontving tot legercommandant als opvolger van generaal Whitton. Die
hooge betrekking heeft hij vier jaar bekleed. Onder zijn militair opperbestuur kwam
het vraagstuk aan de orde van de verdediging van Java tegen een buitenlandschen
vijand. De meeningen omtrent het gewicht dier zaak waren ook in het moederland
verdeeld. Had Alting Mees, de minister van koloniën (1876-77), de strategische
quaestie tegen een europeeschen vijand van ondergeschikt belang verklaard en
ook de G.G. van Lansberge een aanval van buiten af voor zeer onwaarschijnlijk
geoordeeld, de minister van Bosse (1877-79) verkondigde de meening, dat Java in
elk geval in het bergland moest verdedigd worden. Op last van de Neve werd in
1876 een commissie van stafofficieren benoemd, Gey van Pittius, Pompe van
Meerdervoort, Deykerhoff en Swart, om een defensieplan te ontwerpen. Tot een
definitief voorstel kwam de commissie eerst in 1883, nadat twee van de leden door
anderen vervangen waren, toen zij in overweging gaf een stelling in te richten op
de bandoengsche hoogvlakte, hetgeen de instemming van de N.'s opvolger Pfeiffer
mocht verwerven.
In 1879 is hij voorgoed gerepatrieerd. Hij was gehuwd met L o u i s e C h r i s t i n a
J o h a n n a L o d e r . Uit dit huwelijk sproten acht kinderen, o.a. een dochter L o u i s a
A d r i a n a J o h a n n a (geb. te Padang 1859), T h e o d o r u s A l e x a n d e r (geb.
te Padang 1860), J o h a n n e s C h a r l e s (geb. te Padang 1868) en J a c o b
C o r n e l i s (geb. te Padang Pandjang 1883).
Zie: Alg. Ned. fam.bl. 1883; Mededeeling v.d. Burgerl. stand te Leiden.
Bartelds

[Nicolo, Joanne de]
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NICOLO (Joanne d e ), geb. te Cattaro in Dalmatië, terechtgesteld te 's Gravenhage
24 Dec. 1571.
Hij kwam als matroos op een schip van Zante naar Engeland, wilde bij de
engelsche kust met een sloep aan land gaan om drinkwater in te nemen, maar werd
door het schieten ‘vuyt zeeckere boot
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vande pyraeten’, wat het schip der Watergeuzen onder kapitein Jan Klaasz. Spiegel
bleek te zijn, verhinderd daar aan boord te komen, en gedreigd met over boord
gooien, als hij wilde ontkomen. Hij bleef dus op het schip van de Watergeuzen, en
maakte mee dat dezen drie hulken en een boeier namen, maar nadat ze die schepen
uitgeplunderd hadden, werden ze door spaansche oorlogsschepen hernomen. Later
namen de Watergeuzen een fransch schip, met pastel geladen, welke lading Spiegel
in Dover verkocht, Nicolo kreeg van de buitgelden tien daalders. Hij kwam twee
maal in Dover aan land, zeilde later naar de hollandsche kust, enterde met vier
anderen een buis en werd hierop kort daarna door de Spanjaarden bij het Vlie
gevangen genomen. Hij werd naar de Gevangenpoort in den Haag gebracht, daar
22 Dec. 1571 gepijnigd en ter dood veroordeeld met verbeurd verklaring zijner
goederen. Op 24 Dec. 1571 werd hij aldaar onthoold.
Zie over hem: Algemeen Rijksarchief, Holl. Div. Rekg. 2723, fol. 106vo, 375;
Archief Hof van Holland, 5654, fol. 491; S m i t , Den Haag in den Geuzentijd, 152.
Vogels

[Niellon, Charles]
NIELLON (Charles), geb. te Straatsburg 15 Febr. 1795, overl. te Laeken 26 Febr.
1871, werd in 1812 soldaat en klom spoedig op tot sergeanten eindelijk in 1815 tot
maréchal de logis. Hij was in 1817 in garnizoen te Chartres, maar daar hij meende
dat er geen toekomst in het dienen bij het fransche leger was, deserteerde hij in
1817. Hij ging toen naar Brussel, waar hij tooneelspeler bij een kleinen troep werd.
Van 1826 tot 1828 was hij secretaris van een russisch generaal. Daarna ging hij te
Parijs wonen en stelde aan den boekhandelaar Soutelet voor, zijn reisherinneringen
uit te geven; deze weigerde dit. Hij wilde die nu zelf uitgeven en heeft valschheid in
geschrifte gepleegd om daarvoor aan geld te komen. Daarvoor werd hij tot 10 jaren
galeistraf en brandmerk vereoordeeld, maar hij wist te ontkomen en werd te Brussel
verbonden aan een anti-gouvernementeel blaadje le Minerve.
Op 25 Aug. 1830 stelde hij zich aldaar aan het hoofd van een volkstroep, wierp
met hen een aantal barricaden op en plunderde met hen het huis van minister van
Maanen (dl. IV, kol. 803) en andere. Hij werd den volgenden dag tot kapitein
benoemd en heeft ann het hoofd van een troep eerst het kleine nederlandsche leger
bij Schaarbeck aangevallen, en is vervolgens daarmede naar Leuven getrokken,
waarvoor hij 27 Sept. tot luitenant-kolonel bevorderd en in dezen rang in het belgische
leger opgenomen werd. Hij trok nu met zijin troep samengeraapt volk naar Lier,
Waalhem, Berchem en Antwerpen, waar hij 27 Oct. aankwam. Nu maakte het
voorloopig bestuur hem 29 d.a.v. brigade-generaal.
Hij had onder den generaal de Tiecken de Terhove, toen de tiendaagsche veldtocht
begonnen werd, een commando aan de nederlandsche grens en waarschuwde
koning Leopold en zijn staf ernstig voor de belangrijke maatregelen, die genoemden
veldtocht dezerzijds voorbereidden. Daarop werd evenwel geen acht geslagen.
Op 12 Aug. 1830 was hij met zijn zeer gedunden troep op Leuven teruggetrokken,
waar een catastrophe van het belgische leger alleen werd verhinderd door het België
binnenrukken van een fransch leger van 50000 man onder maarschalk Gérard.
Niellon werd 20 Aug. 1831 benoemd tot commandabt der 1e brigade en 19 Oct.
d.a.v. tot divisie-commandant te Gent.
De belgische legerleiding begreep, dat zulk een man, al had hij gedurende de
eerste maanden van den opstand goede diensten bewezen, ongeschikt
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was om aan het hoofd van een belangrijke legerafdeeling te staan, en op den leeftijd
van nog geen 38 jaar werd hij bij koninklijk besluit van 26 Jan. 1833 op non-activiteit
gesteld.
Hij ging toen te Bartonville in belgisch Luxemburg wonen en vertrok eenige jaren
daarna naar Laken bij Brussel. Hij stierf geheel berooid. Zijn weduwe L o u i s e
C h r i s t i n e E m i l i e T o r r i s , die met 4 zonen een dochter achterbleef, verkreeg
bij een afzonderlijke wet een pensioen van 4000 francs.
Niellon schreef: Histoire de la révolution de Bruxelles de 1830 à 1833 (Bruxelles
1868), een werk waarin tallooze onwaarheden voorkomen en waarin hij een aantal
zijner krijgsmakkers van verraad beschuldigt.
Ramaer

[Nierop, Dirck Pietersz. van]
NIEROP (Dirck Pietersz. v a n ), doopsgezind voorganger, geb. te Nieuwe Niedorp
omstreeks 1540. overleden (waarschijnlijk te Amsterdam) omstreeks 1610. Hij was
leeraar bij de Doopsgezinde Gemeente der Friezen en behoorde tot degenen, die
in 1589 door hun strengere geloofsgenooten op een bijeenkomst te Hoorn waren
uitgebannen en daarna een afzonderlijke gemeente hadden gesticht onder Lubbert
Gerritsz. (de z.g. Jonge Friezen). Waarschijnlijk vestigde hij zich evenals
laatstgenoemde na de uitbanning te Amsterdam, waar de gemeente der Jonge
Friezen spoedig versmolt met andere kleine gemeenten, die te zamen de
Waterlandsche Gemeente vormden. Bij de huwelijks-inteekening van zijn zoon J a n
D i r k s z H o o g s a a t (5 Febr. 1600) woonde hij te Amsterdam ‘aende
Haerlemmersluys’. Zijn dood wordt gemeld in een brief van Lubbert Gerritsz aan
Hans de Ries van omstreeks 1610 (Inventaris Doopsgezind Archief te Amsterdam
II, 834): ‘Seer lyeve broeder.... u brief ontfangen hebbende so hebbe Ick die met
droefheyt gelesen.... ten eerste daer in dat onsen lyeve broeder d y r c k p i e t e r s z
wttertyt is hoewel dat ick hem die salige rusten wel gunne so bedroeft mij evenwel
dat verlies der gemeynten etc’. Men moet Dirck Pietersz van Nierop niet verwarren
met D i r c k P i e t e r s z v a n H o o r n . die terzelfder tijd leeraar was bij de gemeente
der Jonge Friezen, doch in 1613 nog in leven was.
De kinderen van Dirck Pietersz van Nierop namen den naam Hoogsaat aan (zie
kol. 829 v.). Bovengenoemde Jan Dirksz nam op 4 Jan. 1614 afscheid van de
gemeente der Doopsgezinden, waartoe hij behoorde ‘also hij in zonden levende
(was)’; zijn zuster T r i j n D i r k s d r . werd den 16den Febr. 1623 diacones.
Zie: Memoriaal van Reinier Wybrandtsz (in Doopsgezind Archief te Amsterdam);
Doopsgezinde Bijdragen, 1876, 76; Huwetijks-inteekenregister der Pui, D.T.B. 665,
62 (Gem. Archief te Amsterdam); d e H o o p S c h e f f e r , Inventaris Doopsgezind
Archief te Amsterdam I, 480; II, 834, 1361.
Wijnman

[Nieuhof, Johannes]
NIEUHOF (Johannes), reiziger en auteur uit de tweede helft der 17de eeuw, die
van 1667-70 te Batavia gewoond heeft. Van veel belang zijn zijn met platen verluchte
werken, die niet altijd betrouwbaar zijn, niet. In 1682 verscheen van zijn hand te
Amsterdam Gedenkweerdige zee- en lantreize na en door O.I. Niet onaardig zijn
daarin zijn verzen op Batavia. Curieus is ook wat hij vertelt van zijn klimpartij op een
in de Tafelbaai gestranden walvisch. Toen hij en Jan van Riebeeck en diens
echtgenoote er boven op stonden met den meegenomen trompetter, lieten ze dezen
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daar boven ‘eens lustig het deuntje Wilhelmus van Nassouwen op blasen’. Ook zag
in datzelfde jaar het licht Gedenkweerdige brasitiaense zee- en lantreize. Van 1693
dateert Het gezandtschap der
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neêrlandtsche O.I.C. aan den grooten tartarischen Cham.
Zie: d e H a a n , Oud Batavia I-II (Batav. 1922) en Platen- Album (Batav. 1923).
Bartelds

[Nieuhoff, Dr. Bernardus]
NIEUHOFF (Dr. Bernardus), geb. te Lingen (thans in de pruisische provincie
Hannover) 18 Mrt. 1747, overl. te Harderwijk 2 Dec. 1831, was de zoon van een
bemiddeld koopman, tevens lid der regeering van de stad zijner inwoning. Hij werd
in 1762 leerling van het gymnasium te Lingen en werd 2 Sept. 1769 als student aan
de leidsche universiteit ingeschreven, promoveerde aldaar in de theologie op een
dissertatie getiteld De sensu pulchri, en werd kort daarna proponent bij de
nederlandsch hervormde kerk.
Reeds in Febr. 1775 werd hij benoemd tot hoogleeraar in de wijsbegeerte aan
het athenaeum te Deventer en 7 Aug. d.a.v. als zoodanig in dat vak en in de wisen sterrenkunde aan de universiteit te Harderwijk. Hieruit is wel te zien hoe hij
meester was in uiteenloopende vakken; hij heeft dikwijls getracht, zijn wetenschap
en zijn geloof in overeenstemming te brengen.
Hij werd 27 Jan. 1796 in het kiesdistrict Beekbergen tot eersten plaatsvervanger
van het aldaar tot lid der Nationale vergadering gekozen lid, zijn ambtgenoot Mr.
C.W. de Rhoer (dl. V, kol. 597), gekozen. Daar deze ook gekozen was in het district
Harderwijk en bij loting uitgemaakt werd, dat hij daarvoor zitting moest nemen, werd
Nieuhoff voor Beekbergen aangewezen. Beiden verzetten zich in het belang der
universiteit op hevige wijze tegen een zitting nemen in die vergadering, maar zonder
gevolg. Zij kregen gedurende hun zittingstijd verlof als hoogleeraar.
Op 6 Apr. 1796 sprak hij over het friesche jakobijnsche bestuur; men had gezegd,
dat dit aan het fransche directoire aangenaam was, hij verzette zich daartegen. Hij
wilde een commissie van onderzoek daarheen zenden, maar met 53 tegen 43
stemmen werd besloten, zich tot een brief te bepalen. Eerst ruim een jaar later is
er een commissie heen gezonden, maar die kon weinig uitrichten.
Op 22 d.a.v. sprak hij over de verklaring, gevorderd bij de aanvaarding van een
ambt; hij was van oordeel, dat daarbij geen belijdenis van politieke gevoelens
gevorderd mag worden.
Op 6 Mei 1796 ondersteunde hij de voorstellen tot het versterken der burgerwacht
en stelde hij eenige verbeteringen daarin voor.
Op 20 d.a.v. sprak hij tegen het voorstel Vreede - Bosch (dl. II, kol. 217) Valckenaer (dl. I, kol. 1509) om den Nederlandschen staat tot een werkelijken
eenheidsstaat te maken; op 2 Juni werd met 50 tegen 49 stemmen besloten, dit
voorstel in advies te houden.
Op 27 Sept. 1796 sprak hij over de handelwijze van het jacobijnsche bestuur van
Friesland tegenover de uitgewekene bestuursleden, die nog steeds verbannen
bleven. Hij verzette zich tegen het op de lange baan schuiven dezer zaak door dat
bestuur. Hahn (dit dl., kol. 666) zeide daarop, iets hetgeen bezijden de waarheid
was, dat Nieuhoff door zijn rede verbittering zaaide.
Bij de behandeling van de scheiding van kerk en staat sprak hij er op 23 Mrt. 1797
zijn vreugde over uit, dat deze scheiding een voldongen feit was, maar hij was van
oordeel, dat de staat de leeraren der vroeger heerschende kerk moest blijven
bezoldigen. Eerst na 1798 is deze zaak tot een eind gebracht.
Op 28 d.a.v. verklaarde hij zich tegen het binnen 2 jaren invoeren van de fransche
maten en gewichten. Eerst eenige jaren later is deze zaak,
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dank zij den invloed van het lid van het Uitvoerend bewind van Swinden (dl. IV, kol.
1289), beslist.
Nieuhoff werd bij de verkiezingen op 2 Aug. 1797 niet herkozen en dus eindigde
zijn mandaat 31 d.a.v.
Nadat reeds bekend was, dat hij na laatstgenoemden datum geen lid meer zou
zijn, en wel op 7 Aug., den dag voordat de volksstemming over de constitutie zou
plaats hebben, las Vonk (dl. IV, kol. 1409) een brief van een correspondent uit Parijs
in de te Leiden uitgegeven Hollandsche courant voor, waarin gemeld werd, dat de
toen aanhangige vredesonderhandelingen te Rijsel tusschen Frankrijk en de
Bataafsche republiek eenerzijds en Groot-Brittannië anderzijds goed opschoten,
maar dat zij alleen tijdelijk opgeschort waren totdat de uitslag der volksstemming
h.t.l. bekend zou zijn. Vonk beschouwde dit bericht als een ongeoorloofden invloed
op die stemming uit te oefenen. Nieuhoff verzette zich tegen dit denkbeeld en daarop
ontstond onder de radicale leden een heftig tumult, waarbij zij Nieuhoff sommeerden
om te bewijzen, dat van hun zijde allerlei kunstgrepen in het werk gesteld werden
om de constitutie te doen verwerpen. Nadat twee leden der commissie voor
buitenlandsche zaken verklaard hadden, dat het courantenbericht onjuist was, en
toen het tumult niet bedaarde, werd de zitting in een comité-generaal veranderd.
25 Sept. vatte hij zijn ambt als hoogleeraar weder op. Toen na de inlijving bij
Frankrijk de universiteit te Harderwijk bij keizerlijk decreet van 22 Nov. 1811 werd
opgeheven, geraakte hij buiten betrekking, maar na het herstel der onafhankelijkheid
werd te Harderwijk bij koninklijk besluit van 2 Aug. 1815 een athenaeum ingesteld,
waarbij hij weder als hoogleeraar werd aangesteld. Met 1 Sept. 1817 verkreeg hij
eervol ontslag. Hij bleef te Harderwijk wonen.
Hij bracht gedurende zijn lange leven een verzabijeen van grieksche, romeinsche
en oostersche munten en penningen, welke hij verkocht aan Reuvens (dl. IV, kol.
1144) en een dergelijke nederlandsche, een van schelpen, die hij verkocht aan van
Lidth de Jeude (dl. I, kol. 1274), eindelijk een van natuurkundige instrumenten.
V i t r i n g a , Staatkundige geschiedenis der Bataafsche republiek, 1e deel, blz.
213, zegt over hem: ‘Wij zullen hem vaak hooren spreken en in zijn redevoeringen
veel wijsgeerigs, menschkundigs, der betrachting waardigs opmerken, en daarom
gaarne over het hoofd zien de wijdloopigheid, soms mindere duidelijkheid, den niet
altijd geregelden gang zijner denkbeelden en ook wel afwijkingen in het hoofddoel,
waarvan de meeste zijner advijzen niet vrij zijn’. Elders, 2e deel, blz. 501, velt
dezelfde schrijver een onvermengd gunstig oordeel over Nieuhoff.
Hij schreef zijn inaugurale rede te Deventer: De legg. nat. evidentia (Dev. 1775);
inaugurale rede te Harderwijk: Pro recentiorum philos. naturalem exornandi sensu
rectissimo (Hard. 1775); De arte fruendi bonis fortunae, tum private tum publice
(Hard. 1780); De zelfkennis als een voorname bron van geluk (Hard. 1780); De
wetenschappen en kunsten als hulpmiddel tot het menschelijk welzijn (Hard. 1780);
Hoe des allerhoogsten wijsheid en goedheid doorstraalt in het wereldbestuur, die
van de dienst en de vaste wetten der natuurkrachten en tweede oorzaken gebruik
maakt (Hard. 1782); De overeenstemming tusschen Nederland en Medea, die wel
het betere zag en het ergere najaagde (Hard. 1785); Betoog dat het bestuur der
goddelijke regtvaardigheid, ook als de boozen voorspoed hebben, onberispelijk en
heilig is (Hard. 1789); vertaling
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van M. H e r z , Proeve van den hoofdzwijmel of de duizeligheid, uit het Hoogduitsche
met een voorafspraak van B.N. en een brief over de krankzinnigheid (Hard. 1791);
vertaling van J.F. Z u c k e r t , Verhandeling over de hartstogten, uit het Hoogduitsch
met een voorafgaanden brief van B.N. het ontstaan der hartstogten betreffende
(Hard. 1794); Over Spinozisme (Hard. 1799); De ratione studii recte constituenda
(Hard. 1801); Iets over 't Endaemonisme, geptaatst voor de vertaling van
T i e f t r u n k , Over staatkunde en wetgeving (Zutfen 1802); Aan P. van Hemert,
betreffende het Endaemonisme, dat. is de zucht tot het geluk als drijfveer der
zedelijkheid (Hard. 1803); Over het verband tusschen het tegenwoordig en het
toekomstig leven (Hard. 1804); Over het pragmatische idealisme (Hard. 1806).
Zijn portret is gegraveerd door een onbekend kunstenaar en komt ook als
gegraveerd silhouet voor op een verzamelblad in R o g g e , Geschiedenis der
Staatsregeling voor het Bataafsche volk, 1799.
Ramaer

[Nieukerck, Joost Willemsz.]
NIEUKERCK (Joost Willemsz.), wiens naam ook, minder juist, geschrevenm wordt
als N i j k e r k e , N i j k e r c k e n , v a n N i j e k e r c k e , v a n N i e u w k e r c k enz.,
werd geb. te Nijkerk omstreeks 1587 en overleed te Amsterdam in 1645 (begr.
aldaar in de Oude Kerk 3 Mei 1645). Hij werd in laatstgenoemde stad bij de
Waterlandsche Gemeente der Doopsgezinden op 1 Jan. 1614 gedoopt als ‘Joost
Willemsen de swager van Pieter Andriesen’, waaruit blijkt dat A d r i a a n t j e
W i l l e m s d r . de vrouw van den doopsgezinden leeraar Pieter Andriesz. Hesseling
(zie kol. 757) zijn zuster was. Den 3den Apr. 1614 huwde hij te Amsterdam met
S a r a v a n d e r V o n d e l , geboren te Keulen omstreeks 1599, begr. te Amsterdam
in de Oude Kerk 9 April 1630, zuster van den dichter. Nieukerck, die graanhandelaar
was, werd door deze handel zeer rijk en liet waarschijnlijk niet lang na zijn huwelijk
het huis Nieukerck bouwen op de Heerengracht (thans nr. 66) bij de Brouwersgracht
te Amsterdam. Blijkbaar in verband met zware financieele verliezen door tegenslag
in den graanhandel op de Oostzee, ging hij in 1629 failliet, weshalve zijn huis bij
executie op 26 Jan. 1630 voor ƒ 16.905 verkocht werd aan den graanhandelaar
Gijsbert Tjebbesz. Popta. Nieukerck stond als zulk een eerlijk man bekend, dat hij
na zijn faillissement door Schepenen van Amsterdam werd gemachtigd om in overleg
met eenige vertegenwoordigers van zijn crediteuren zijn zaken te liquideeren, zonder
gehouden te zijn om cautie te stellen of de inkomende gelden in de consignatiekas
te deponeeren. De curator van de insolvente boedel van Dr. Jacob Reaal (die het
grootste gedeelte van zijn fortuin had gestoken in de handdelszaak van Nieukerck),
teekende tegen deze milde bepalingen bij den Hove van Holland protest aan, doch
werd bij vonnis dd. 11 Apr. 1639 in het ongelijk gesteld. Bij zijn familie schijnt hij
echter na zijn faillissement minder gezien geweest te zijn; in het door zijn
schoonmoeder Sara Cranen dd. 28 Aug. 1636 gemaakte testament, geeft de laatste
ten minste een regeling omtrent de goederen van de nagelaten kinderen van haar
dochter Sara van den Vondel, zonder dat de vader zich eenigszins met de zaak
mag bemoeien. In 1645 verscheen een scherp hekeldicht tegen Vondel, geheeten
Na-krabbelaers antwoordt en onderteekend ‘Prudenter, Gedruckt op Niekercks
Vondelbrug’, dat waarschijnlijk een toespeling bevat op Nieukerck, die in genoemd
jaar overleed. In hetzelfde jaar verscheen een tweede hekel-
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dicht Aen den lybertijnschen poët, onderteekend ‘A. Constans Med. St. gedruckt op
Niekerkx Vondelbrug’.
De ervaringen, die Nieukerck had ondervonden bij den graanhandel op de Oostzee
en die voor hem zulk een onaangenaam einde hadden genomen, waren blijkbaar
oorzaak, dat hij in memories aan de Staten-Generaal en in pamfletten omtrent de
verbetering van dien handel zijn meening uitte. Nieukerck's eerste request aan de
Hoog Mogende Heeren, waarin hij de redenen van de geweldige duurte van het
graan in Rusland en de andere Oostzeestaten uiteenzet en als remedie aangeeft
het oprichten eener russische handels-compagnie, vindt men afgedrukt bij
A i t z e m a , Saken van Staet en Oorlogh I, 1042: Klaer Bericht, Hoe, ende op wat
wijze groote disordre ende confusie in de Negotie sal geprevenieert, ende deselve
merckelijck werden gebeneficieert, tot groot voordeel van Staet van 't Land ende
De goede Gemeente van dien, geteekend ‘.... den twintighsten Juny 1630, Bij mij
J.W.N. voor mij selven, ende de Compagnie’. Deze memorie werkte hij nader uit in
Klaer-Bericht ofte Aenwijsinge. Hoe ende op wat wijse de tegenwoordige dierte der
Granen sal konnen geremedieert werden ende de Schipvaert deser Landen vergroot
('s Grav. 1630, 2e dr. Hoorn 1630), in het Duitsch vertaald onder den titel Klarer
Bericht oder Unterweisung Wie und auff was Weise diese gegenwertige Thewrung
des Geträyds könne remediret und die Schiffahrt dieser Lande vermehret werden.
Auss dem Holländischen in Hochdeutsche Sprache fleissig übergesetzt, (z. p. 1630).
J. Scheltema is van meening dat dit stuk ‘ten allen tijde van waarde zal zijn om de
blijken van oordeel, kunde en doorzicht’. In dien tijd dacht men er echter anders
over, immers nog in hetzelfde jaar verscheen Grüntlicher Kegenbericht vom wahren
Remedio der Gegenwertiger Thewrung am Getreidig in Niederlandt, und was bey
der Musseowischen Handlung zu bedencken sey (z. pl. 1630), in het Hollandsch
vertaald onder den titel Grontlijcke Tegen-bericht Van de waerachtige remedie Der
tegenwoordige dierte in de Granen in Nederlandt, ende wat bij de Moscovische
handelinghe te bedenken is. Overgeset uyt het Hoochduytse Exemplaar (Amst.
1631), zijnde een grondige bestrijding van Nieukerck's pamflet door een duitsch
koopman in Dantzig. Bovendien werd Nieukerck zeer oppervlakkig en meer
sarcastisch bestreden in het anoniem verschenen Tegen-Bewijs op Het Klaer bericht
ofte aenwijsinghe hoe ende op wat wijse de tegenwoordighe dierte der Granen sal
konnen geremedieert worden ende de Schipvaert deser Landen vergroot (z. pl.
1630). Een en ander was voor Nieukerck aanleiding om in het licht te geven Naerder
Bericht, ofte Aenwijsinge, Hoe en op wat maeniere datmen altijdt goedt koop Broodt
voor de Gemeynte sal veroorsaecken ende den uytvoer van 't Cooren wederom vrij
stellen. Waer in wederleyt worden Twee Tractaten die tegen ons Claer Bericht uyt
gegeven zijn, waer van het eene is ghenaemt, Grondigh Teghen-Bericht, ende 't
ander Tegen-Bewijs (Amst. 1631), waarin men ook aantreft een remonstrantie van
Nieukerck aan de Staten van Holland en West-Friesland dd. 12 Juli 1631 en een
Vertoogh van de Sorghe ende ordre die de oude Romeynen ende Griecken oock
andere Republijcken gedragen hebben over 't Stuck van de Granen ende consumptie
getrocken uyt oude geloof waerdighe History Schrijvers. Dit lokte wederom een
tegengeschrift uit van een onbekende, getiteld Naerder verantwoordinghe van 't
Teghen-Bewijs op het Claer-bericht ende de Naerder-bericht, hoe en op wal maniere,
dat men altijt goet coop Broot voor de Gemeynte sal veroorsaken (z. pl. 1631).
Het plan van Nieukerck tot oprichting van een
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Russische Compagnie - waarbij hij tot medestander had de Amsterdamsche koopman
Elias Trip - werd echter niet verwezenlijkt. De Staten-Generaal weigerden octrooi
te verleenen, klaarblijkelijk omdat zij de ‘vaderlandslievende’ bedoelingen van de
voorstellers verdacht vonden.
Een uitmuntende beoordeeling van het plan vindt men bij S. v a n B r a k e l , De
Hollandsche handelscompagniën der zeventiende eeuw (1908), 24/25., vgl. O. v a n
R e e s , Geschiedenis der Staalhuishoudkunde in Nederland II (1868), 174 e.v.
Bij dit alles vergelijke men ook het art. I. Massa in dit dl. kol. 1128.
Uit de publicatie van Kernkamp blijkt nog dat Nieukerck tezamen met Trip ook
een uitgebreiden handel op de Oostzee had gedreven in salpeter.
Nieukerck's zuster H e s t e r W i l l e m s d r . huwde eerst (1619) met den
Amsterdamschen lakenkooper R e y e r C l a e s z . A n s l o , na diens dood met den
koopman J a n R o o d e n b u r g h (1631) en was de moeder van den dichter R e y e r
A n s l o . Bij de inteekening van haar eerste huwelijk wordt zij door haar zuster
A r i a a n t j e geassisteerd. Een derde zuster B e s s e l t i e W i l l e m s d r . werd te
Amsterdam doopsgezind gedoopt op 25 Jan. 1615.
Uit het huwelijk van Nieukerck werden vijf kinderen geboren, waarvan er vier
worden genoemd in een acte dd. 9 Aug. 1652 verleden voor den notaris C. Tou te
Amsterdam, nl. P i e t e r , R u t g e r , W i l l e m (te Bordeaux) en E l i a s (te Rochelle).
Uit deze acte blijkt dat de verhouding tusschen de broeders zeer slecht was. R u t g e r
werd doopsgezind gedoopt te Amsterdam op 17 Febr. 1641 en heet in een acte
voor notaris J. van Loosdrecht aldaar verleden dd. 10 Oct. 1646 een koopman van
omtrent 24-jarigen leeftijd.
Zie: K n u t t e l , Catalogus van Pamfletten, no. 4004-4006, 4154-4156 (Nijkerke);
E l i a s , Vroedschap van Amsterdam, I, 36 en 352 (van Nieuwkerck of Niekerck);
J.F.M. S t e r c k , Oorkonden over Vondel en zijn kring, passim (van Nijekerke,
Nieukerck); J.H.W. U n g e r , Bibliographie van Vondel's werken, 147, 148 en de
verdere Vondel-literatuur; J. S c h e l t e m a , Peter de Groote in Holland en te
Zaandom II, 99; J o h . C. B r e e n , Het huis Heerengracht 66 in Jaarboek
Amstelodamum VII, 36; Memoriaal van Reynier Wybrandtsz. (in Doopsgezind Archief
te Amsterdam); H.H. K n i p p e n b e r g , Reyer Anslo, 5, 23, 31, 216 (van Nieuwkerk);
Alg. Ned. Familieblad, 1887, 226; Consultatien, advijzen en advertissementen III
(1662), 473; G.W. K e r n k a m p , Baltische archivalia (1909), 239-41.
Wijnman

[Nieuwenkamp, Lobertus Johannes Jacobus]
NIEUWENKAMP (Lobertus Johannes Jacobus), geb. te Amsterdam 30 Aug. 1837,
overl. te Lakeland (in Florida) 2 Nov. 1905. Hij was een zoon van den
AmsterdamschenkoopmanJ a n K i t s N i e u w e n k a m p enL o b e t t a J o h a n n a
R u y s en fungeerde van 1876-1885 als consul der Nederlanden te Chicago, waar
hij tevens als bankier was gevestigd. Hij schreef Bi-metallism and the highway of
nature (Jacksonville 1894), waarvan zich een exemplaar in de universiteitsbibliotheek
te Amsterdam bevindt.
Zie: Navorscher, 1925, 58, 59; Ned. Patriciaat, 1927, 257
(genealogie-Nieuwenkamp).
Wijnman

[Nieuwenkamp, Willem Gerrit]
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NIEUWENKAMP (Willem Gerrit), geb. te Amsterdam 26 Dec. 1846, overl. te
Hilversum 19 Febr. 1912. Hij was een zoon van den koopman en assuradeur
W i j n a n d O t t o J a n N i e u w e n k a m p (oom van den voorgaande) en diens
tweede vrouw H e n d r i k a J o h a n n a W i l b r i n k , en was als koopman in zijn
geboortestad
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gevestigd, eerst als lid der firma Gebr. Nieuwenkamp & Co., later als directeur der
N.V. W.O.J. Nieuwenkamp's Handel Mij. Hij bewerkte de volgende tooneelstukken
in het Nederlandsch: A. O e h l e n s c h l a g e r 's drama Axel en Welborg, uit het
Deensch (Amst. 1871); P. C a l d e r o n d e l a B a r c a , De rechter van Zalamea,
drama in 7 lufereelen (Amst. 1889); O t t o W. M ö l l e r , Zij wil niet trouwen,
dramatische schets uit het Noorsch (Amst. 1890).
Hij huwde te Amsterdam 14 Nov. 1872 M a r i a C h r i s t i n a N u g g e l m a n s ,
uit welk huwelijk o.a. werd geboren de kunstschilder W i j n a n d O t t o J a n
N i e u w e n k a m p (geb. te Amsterdam 27 Juli 1874).
Zie: W.J. H o f d i j k , Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde 1878, 369;
B r i n k m a n 's Catalogus; Navorscher, 1925, 53; Ned. Patriciaat, 1927, 253.
Wijnman

[Nieuwkuyk, Joannes Franciscus van]
NIEUWKUYK (Joannes Franciscus v a n ), zoon van J o a n n e s P h i l i p p u s en
van A d r i a n a C h r i s t i n a S a r d i n , geb. te Geertruidenberg 10 Apr. 1792, overl.
te Breda 14 Mrt. 1868. Bij resol. van 5 Febr. 1806 werd hij door den secretaris van
staat voor de marine Ver Huell gesteld en gequalificeerd als cadet élève ter zee op
het cadetten-instituut te Feyenoort. Den 12en Dec. 1810 werd hij ‘au nom de l'Empire’
benoemd tot aspirant 2e klasse. De prins van Oranje, Souverein Vorst der
Nederlanden, liet hem bij besluit van 22 Jan. 1814 overgaan bij de landmacht als
eerste luitenant der artillerie, waarop eerst 18 Aug. 1814 zijn ontslag afkwam als
adelborst ter zee van de eerste klasse. Hij bracht het bij dit wapen tot kolonel.
Verschillende eereteekenen, w.o. de Mil. Willemsorde, was hij gerechtigd te dragen.
Hij trouwde te Nijmegen 8 Sept. 1819 met J o h a n n a C h r i s t i n a
K u i j t e n b r o u w e r , dochter van M a r t i n u s A n t o n i u s K. en J o h a n n a
G i j s b e r t a S o p h i a K o l f f , geb. te Amersfoort 2 Juli 1799, overl. te Zwolle 27
Jan. 1879. Hun kinderen waren C h r i s t i n a A d r i a n a , Martinus Johannes (die
volgt) en J o h a n n a G i j s b e r t a S o p h i a , geb. te Vught 19 Mrt. 1835, overl. te
Deventer 9 Febr. 1888, die de echtgenoote werd van Dr. L.A.J. Burgersdijk (dl. II,
kol. 280).
Zie, ook voor den volgende: V e r s t e r , J.F. v. Nieuwkuyk.... enz. in Navorscher
1895; R i e t s t a p , Armorial général; D h o n t d e W a e p e n a e r t , Quartiers
généalogiques des familles flamandes Bruges 1871.
Bartelds

[Nieuwkuyk, Martinus Johannes van]
NIEUWKUYK Martinus Johannes v a n , zoon van Joannes Franciscus, die voorgaat,
geb. te Antwerpen 22 Nov. 1824, overl. te Zwolle 4 Jan. 1880. Deze verdienstelijke
artillerie-officier, opgeleid aan de bredasche K.M.A., werd in 1844 tot tweeden
luitenant benoemd. In Mei 1878 bereikte hij den rang van luitenant-kolonel. In dit
tijdsverloop was hij resp. werkzaam aan de artilleriewerkplaatsen, aan de K.M.
Academie en te Oldenbrock, waar hij als majoor de grondvester geweest is van de
art.-schietschool, die voor het eerst op 1 Juni 1878 de legerplaats betrok met majoor
v.N. als eersten directeur. Bij zijn overlijden was hij luit.-kolonel, commandant der
4e afd. vestingartill. en directeur der schietschool.
Op 5 Aug. 1858 trad hij in het huwelijk met A n n a G e e r t r u i d a V e r s t e r ,
dochter van J a n F r a n ç o i s L e o p o l d V. en van H e l e n a C a t h a r i n a
E l i s a b e t h v a n L i m b u r g B r o u w e r . Hieruit sproten 7 kinderen.
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Zie: Nieuwe Spectator 1877; Mavors 1927; d e B a s , De legerplaats bij
Oldenbroekin de N.R. Crt. Av. Bl. B. 31 Mei 1927.
Bartelds
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[Nispen, jhr. Mr. Lodewijk Carel Jacob Christiaan Frans van]
NISPEN (jhr. Mr. Lodewijk Carel Jacob Christiaan Frans v a n ), geb. te Chaudfontaine
28 Juni 1790, overl. te Weel 8 Mei 1872, was de zoon van Mr. J a c o b u s
J o h a n n e s v a n N i s p e n en M a r i e B a r b e D e m a n y .
Hij studeerde in het buitenland en zette zich daarna neder op huize 't Velde onder
Warnsveld.
Op 1 Juni 1818 werd hij in het district Doesburg gekozen tot lid der Prov. Staten
van Gelderland.
In 1826 werd hij door den vorst van Hohenzollern-Sigmaringen aangezocht om
zijn bezittingen, behoorende tot het oude graafschap Berg, te administreeren. Hij
ging daarvoor te Ulft en, toen hij 2 Jan. 1830 benoemd werd tot schout van Berg ('s
Heerenberg), in laatstgenoemd stadje wonen. Hij gaf laatstgenoemd ambt op toen
hij door zijn medeleden in de Staten 5 Juli 1831 werd gekozen tot lid van
Gedeputeerde Staten van Gelderland.
Na de herzfening der provinciale wet werd hij 3 Sept. 1850 in het district
Doetinchem in de Staten herkozen. In Nov. 1852 ging hij naar het district Zevenaar
over en daar werd hij voortaan steeds herkozen, hoewel dit bijna geheel
roomsch-katholiek en hij protestant was. Ook als gedeputeerde werd hij herkozen
maar op zijn verzoek werd hij 2 Juli 1856 bij zijn periodieke aftreding als zoodanig
vervangen. Hem werd door zijn medeleden bij zijn aftreden een fraai kunstwerk
aangeboden.
Toen er in het begin van 1870 in het district Doetinchem, in welke stad zijn oudste
zoon burgemeester was, een vacature in de Staten ontstaan was, wenschte men
daar algemeen dien zoon te kiezen. Om dit mogelijk te maken, nam van Nispen in
Febr. 1870 als lid ontslag. Hij was dit meer dan een halve eeuw geweest.
Hij werd in 1818 in de geldersche ridderschap opgenomen.
Hij huwde 2 Dec. 1810 M a r i a W i l h e l m i n a v a n H ö v e l l t o t
S w a n e n b u r g , geb. 1 Sept. 1787, overl. 8 Mrt. 1814, en 4 Aug. 1820 E u l a l i e
L o u i s e B e n d e r , geb. 24 Mrt. 1803, overl. 24 Jan. 1873. Uit het eerste huwelijk
had hij een jong gestorven dochter, uit het tweede 9 zonen en 3 dochters.
Ramaer

[Nispen van Pannerden, jhr. Mr. Carel Everhard Joseph Frans van]
NISPEN VAN PANNERDEN (jhr. Mr. Carel Everhard Joseph Frans v a n ), geb. te
Zevenaar 3 Apr. 1807, overl. aldaar 1 Dec. 1870, was de tweede zoon van jhr.
H.C.C.B. van Nispen tot Pannerden (die volgt) en H.C.E. G o o s s e n s .
Hij studeerde in het buitenland en zette zich na afloop zijner studiën als advocaat
te Zevenaar neder.
Op 1 Juni 1835 werd hij in het kiesdistrict Doesburg door de eigenerfden gekozen
tot lid der Provinciale Staten van Gelderland.
Op 3 Oct. 1841 werd hij benoemd tot burgemeester van Zevenaar. Hij bleef dit
tot zijn overlijden. Op 30 Nov. 1848 werd hij na de herziening der grondwet in het
district Nijmegen bij eerste stemming en bovendien 7 Dec. d.a.v. in het district
Doetinchem bij herstemming gekozen tot candidaat voor de Eerste Kamer. Uit de
16 in Gelderland gekozen candidaten koos de Koning 11 Jan. 1849 5 leden, onder
welken van Nispen behoorde. Toen de nieuwe provinciale wet was ingevoerd, werd
hij 3 Sept. 1850 in het district Doetinchem weder tot lid der Staten van Gelderland
gekozen, maar dezen herkozen hem 28 d.a.v. tot lid der Eerste Kamer, zoodat de
keuze van 3 Sept. geen gevolg had.
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Hij was als lid, hetwelk hij tot zijn overlijden bleef, een der beste, bekwaamste en
onafhankelijkste sprekers. Het kwam vrij dikwijls voor, dat hij de eenige tegenstemmer
was.
Bij de behandeling der kleswet keurde hij 2 Juli
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1850 de dubbele districten af, omdat daarbij de verkiezingen te veel aan
kiesvereenigingen overgelaten werden en er minder kans was, dat de kiezers hun
afgevaardigde kenden. Hij wees op den ‘scrutin de liste’ in Frankrijk, die reeds toen
verkeerd werkte. Ook achtte hij het niet consequent, dat onder de 38 districten,
waarin het land voor de keuze der kamerleden verdeeld werd, behalve Amsterdam,
dat 5 leden koos, er 11 enkelvoudige waren. Hij stemde tegen deze wet, die met
26 tegen 10 stemmen werd aangenomen. Ook tegen de provinciale wet maakte hij
bezwaar; deze werd 4 Juli met 33 tegen 2 stemmen aangenomen.
Op 12 Aug. 1857 sprak hij in zeer sympathieken zin over het ontwerp der schoolwet
van van der Brugghen (dl. I, kol. 484). Hij was een warm voorstander dier wet en
nam voor een goed Roomschkatholiek een zeer bijzonder standpunt in. Hij zeide
o.a.: ‘Ik mag niet verbergen, dat de vooringenomenheid voor kerkelijke scholen naar
mijn overtuiging alleen de aanleiding is, dat men door verwarring van woorden in
de grondwet heeft willen vinden hetgeen men wenschte, dat er in stond.’ ‘Zoo men
den kinderen van de jeugd af leerde, dat zij alleen met geloofsgenooten moeten ter
schole gaan, dan zou daardoor reeds in het jeugdige gemoed afkeerigheid worden
opgewekt van hen, die een andere godsdienstige overtuiging volgen, en zeker zou
daardoor de verdraagzaamheid niet worden bevorderd.’ ‘De afzonderlijke school
moet leiden tot meerdere scheiding tusschen de gezindheden en daardoor tot
mindere verdraagzaamheid. Dit acht ik nadeelig’. ‘Niet aan den wetenschappelijken
onderwijzer voegt het, de leerstukken der godsdienst te ontwikkelen of te onderwijzen
en aan de kinderen in te prenten. Men late dat over aan het huisgezin en aan de
leeraren der godsdienst, die daartoe alleen bevoegd en geschikt zijn.’
Hoe onafhankelijk hij was, toonde hij 29 Dec. 1863, door in afwijking van zijn
geloofsgenooten te spreken en te stemmen tegen den roomsch-katholieken minister
van der Maesen (dl. V, kol. 335), wiens begrooting toen met 19 tegen 14 stemmen
verworpen werd.
Naar aanleiding van een mededeeling in de Staatscourant van 15 Juli 1870 stelde
van Nispen den minister van Buitenlandsche Zaken Roest van Limburg den
volgenden dag de vraag, of deze mededeeling, dat de regeering bij een eventueelen
buitenlandschen oorlog een strikte onzijdigheid in acht zou nemen, gunstig door de
mogendheden was opgenomen, en wat zij zou doen ter verdediging dezer
onzijdigheid. De minister antwoordde op 18 Juli, dat de regeeringen van Frankrijk
en Pruisen verklaard hadden, die onzijdigheid te zullen eerbiedigen, en dat de militie
was opgeroepen, tot bekrachtiging waarvan weldra wetsvoorstellen ingediend zouden
worden.
Van Nispen was lid van de huishoudelijke commissie der Eerste Kamer.
Hij huwde 6 Nov. 1827 jkvr. C h r i s t i n a J o s e p h i n a T h e r e s i a M a r i a
v a n H ö v e l l t o t S w a n e n b u r g , geb. 27 Oct. 1806, overl. 17 Aug. 1880, bij
wie hij 3 zonen en 3 dochters had.
Ramaer

[Nispen van Pannerden, jhr. Hermannus Carolus Casper
Bartholomaeus van]
NISPEN VAN PANNERDEN (jhr. Hermannus Carolus Casper Bartholomaeus v a n ),
geb. te Herwen 4 Aug. 1764, overl. te Zevenaar 29 Juli 1829, was de zoon van
C h r i s t i a a n F r a n s v a n N i s p e n , landdrostmeester van het graafschap Berg
('s Heerenberg) en A l e y d a M a r i a v a n d e n S a n d e n .
Hij ging in militairen dienst, eerst van den koning van Pruisen, daarna, toen
rechts-rijnsch Kleef in 1806 onder den groothertog van Berg Murat
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kwam, van dien vorst en eindelijk, toen dit land in 1810 fransch werd, onder
Napoleon. Hij verkreeg in 1811 ontslag als militair en werd 12 Juni van dat jaar
benoemd tot lid van den conseilgénéral van het departement Issel Supérieur.
Toen Zevenaar, waar hij zich op het kasteel gevestigd had, in 1813 weder pruisisch
werd, verkreeg hij een rechterlijke betrekking en nadat het in 1816 aan Nederland
was afgestaan, werd hij 2 Juni 1817 in het kiesdistrict Doesburg gekozen tot lid voor
de eigenerfden van de Provinciale Staten van Gelderland. Bovendien werd hij bij
koninklijk besluit van 27 Nov. d.a.v. benoemd tot hoofdschout in het district Zevenaar.
Een en ander bleef hij tot zijn overlijden.
Hij werd in 1818 in den gelderschen adel opgenomen.
Hij huwde 1 Febr. 1790 H e n d r i c a C a e c i l i a E v e r h a r d a G o o s s e n s ,
geb. 22 Nov. 1769, overl. 30 Mrt. 1823, bij wie hij 2 zonen had. De oudste, Jan Ant.
Christ. Arn. komt voor in dl. I, kol. 1381 (waar hij ten onrechte als meester in de
rechten wordt betiteld), de tweede, Carel Everh. Jos. Frans, gaat voor.
Ramaer

[Nissaeus, Heinrich Wilhelm]
NISSAEUS (Heinrich Wilhelm), geb. 1738, gest. te Lier (België) 4 Apr. 1795;
kamerdienaar bij de vorsten Carl (overl. 1775) en Carl Wilhelm van Nassau te
Biebrich a/R.; 5 Aug. 1777 chirurgijnmajoor in het regt. mariniers van den kol.
Fourgeaud, ging daarmee naar Suriname. Hij promoveerde, na terugkomst, 18 Juli
1791 te Harderwijk op de dissertatie: De nonnullis in colonia Surinamensi observatis
morbis tot med. dr.; diende daarna in het regt. Westerloo en stierf te velde aan
septicaemische koortsen, na velen daarvan genezen te hebben. Hij huwde te
Sonnenberg bij Wiesbaden 18 Aug. 1771 M a r i a S o p h i a J o h a n e t t a H e r b e r ,
geb. te Mosbach 3 Dec. 1750, gest. te Molenbeek-St. Jan bij Brussel 6 Mrt. 1829,
dochter van Johann Hartman Herber en Anna Catharina Bruch.
Uit dit huwelijk werden volwassen: een dochter J.M.M.C. Nisseaus (zie art. Fr.
L.C.U. Ae. v. Römer) en een zoon F r e d r i k H i r o n i m u s N i s s a e u s , geb. in
den Briel 17 Mei 1783, cadet 7e regt. Saxen-Gotha 5 Mrt. 1797, 2e luit. 26 Aug.
1800; bij het 7e regt. inf. van linie 7 Juni 1806; 1e luit. 10 Sept. 1807; gep. 1 Febr.
1808; kapt. 8. bat. inf. landmilitie 24 Jan. 1814. Maakte de veldtocht mee in 1805
in Duitschland bij de hollandsche armee onder gen. le Fevre; 1814 streed hij voor
Bergen-op-Zoom 1815 werd hij in Frankrijk vermist.
Een miniatuur-portret van H.W. Nissaeus op een snuifdoos in het Familie-Archief
v. Römer, waar zich ook bevindt een olieverfportret van zijn vader H i e r o n y m u s
N i s s a e u s , geb. 13 Oct. 1715, geschilderd door P.F. Fischer 15 Juli 1775.
von Römer

[Noël, Jean François Michel]
NOËL (Jean François Michel), geb. te St. Germain en Laye in 1755, overl. te Parijs
29 Jan. 1841, was de zoon van een uitdrager. Hij studeerde van en beurs aan het
Collège des Grassins te Parijs en later aan het Collège Louis le Grand. Hij trad in
de orde der minderbroeders en werd hoogleeraar aan laatstgenoemd college.
In 1789 verklaarde hij zich voorstander der revolutie, deed afstand van het
priesterschap en werd redacteur van het dagblad la Chronique, dat korten tijd veel
gelezen werd. Toen men meer gekruide lectuur wenschte, werd hij ambtenaar aan
het departement van Buitenlandsche Zaken. Hij werd in 1792 met een diplomatieke
missie naar Engeland en in hetzelfde jaar evenzoo naar Neder-
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land belast, doch keerde in 1793, toen Frankrijk aan Nederland den oorlog
verklaarde, terug. Hij werd toen gevangen genomen maar door den invloed van
Robespierre, díen hij op een der bovengenoemde colleges gekend had, werd hij
bevrijd. Om van zijn gevoelens te doen blijken, gaf hij toen een Lettre sur l'antiquité
du bonnet rouge uit.
In het laatst van 1794 werd hij naar Venetië afgevaardigd, maar in Jan. 1795 werd
hij reeds teruggeroepen. In Febr. 1795 werd hij commissaris van het openbaar
onderwijs. In den zomer van datzelfde jaar werd hij benoemd tot gezant in den Haag.
Deze betrekking aanvaardde hij 5 Sept. In Oct. werd hij belast 2 millioen francs aan
de regeering onzer republiek te vragen. Dit schijnt in het vergeetboek geraakt te
zijn, althans men leest niet, dat deze som boven hetgeen het verdrag van Mei 1795
ons opgelegd had, is uitbetaald. Noël had, ook daar hij met een rotterdamsche
gehuwd was, veel hart voor Nederland; hij heeft, waar dit mogelijk was, de fransche
en nederlandsche belangen verzoend. Ook was de veeleischendheid der fransche
regeering in zijn tijd nog niet zoo groot als later.
In den aanvang was zijn instructie, dat hij niet te veel op het stichten van een
eenheidsstaat moest aandringen, maar toen het in Dec. bleek, dat alleen Friesland
en Zeeland zich daartegen en tegen een Nationale Vergadering verzetten, luidde
zijn instructie, zijn best te doen, hun tegenwerking tegen te gaan. Het was in overleg
met den franschen generaal Moreau (dl. VII, kol. 880) en met de toonaangevende
leden der Staten van Holland en Utrecht, dat generaal Dumonceau (dl. II, kol. 413)
met de onder zijn bevel staande troepen uit Leeuwarden naar Groningen vertrok;
op 24 Jan. 1796 namen de radicalen, tevens unitarissen, in Friesland het bewind
in handen. Toen Zeeland zag, dat het alleen stond, gaf het ook toe en zoo konden
overal verkiezingen voor de Nationale Vergadering plaats hebben.
Noël had op de leden en hun besluiten grooten invloed. Zoo heeft hij groot aandeel
gehad in de afschaffing van de privilegiën en den invloed der staatskerk.
Toen de vergadering 29 Nov. 1796 de nieuwe constitutie had aangenomen,
wenschte Noël haar daarmede geluk. Het ontwerp, dat te federalistisch was, werd
evenwel nog eens omgewerkt en na langdurige discussiën 30 Mei 1797 vastgesteld,
maar 8 Aug. door het volk verworpen. Nu was Noëgeneigd om met hulp van het
h.t.l. aanwezige fransche leger energieke maatregelen te nemen, maar te Parijs
was men van oordeel, dat hiervoor een minder scrupuleus gezant noodig was en
hij werd in het laatst van 1797 teruggeroepen.
Op 2 Jan. 1798 nam hij plechtig afscheid van de Nationale Vergadering.
L. L e g r a n d , Geschiedenis der Balaafsche republiek, vertaling van H. Pyttersen
Tz., (Arnhem 1895), 147, zegt: ‘Een groot deel van het tot nu toe verkregen resultaat
was te danken aan de stille werking van Noël, die daarmede de hem door het
Directoire gegeven voorschriften opvolgde, hetwelk hem had opgedragen zijn
verstandhouding met de unitarissen uit te breiden, de patriotsche dagbladschrijvers
op te wekken tot schrijven, den moed gaande te houden en zich in verbinding te
stellen met de republikeinen in de verschillende provincies’.
Te Parijs teruggekeerd, werd hij belast met de administratie van het
gevangeniswezen. In een der parijsche clubs werd hij in Juli 1799 door Quatremère
d'Isjonval beschuldigd, in de bataafsche republiek de belangen der vijanden van
Frank-
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rijk bevorderd te hebben, maar dit heeft verder geen gevolg gehad. Na den
staatsgreep van 6 Nov. 1799 werd Noël lid van het Tribunaat en in Mrt. 1800 prefect
van politie te Lyon. Op 30 Nov. 1800 werd hij prefect van het departement Haut-Rhin
en verhuisde hij haar Colmar. Eindelijk werd hij in Juni 1802 inspecteur-generaal
van het openbaar onderwijs. Terwijl hij in 10 jaren even zoovele betrekkingen had,
bleef hij daarna 38 ½ jaar (tot zijn dood) dit ambt bekleeden, waarbij hij veel in het
belang van zijn vaderland gearbeid heeft. Tijdens onze inlijving heeft hij ook hierheen
eenige inspectiereizen gedaan.
In zijn jeugd heeft hij verschillende dichtstukken geschreven, waarvoor hij bekroond
is. Sedert 1802 is er zeer veel, bijna altijd in samenwerking met anderen, door hem
uitgegeven over taalkunde en verder een aantal woordenboeken, spraakkunsten
en andere schoolboeken. Sommige worden nog in Frankrijk gebruikt. Het was meer
zijn positie dan hun waarde, die dit gebruik zoo algemeen maakte.
Op 25 Mei 1811 werd hij benoemd tot lid van de Hollandsche maatschappij der
wetenschappen te Haarlem.
Hij huwde in Mei 1797 mej. B o g a e r t v a n A l b l a s s e r d a m , dochter van een
inspecteur der belastingen.
Ramaer

[Nolthenius, Mr. Dr.Peter Marius Tutein]
NOLTHENIUS (Mr. Dr.Peter Marius T u t e i n ), geb. te Amsterdam 16 Juni 1814,
overl. te Zutfen 31 Aug. 1896, was de zoon van W i l l e m H e n d r i k N o l t h e n i u s
en J u l i e T u t e i n . Hij was leerling van het gymnasium te Deventer en nam 6 Mei
1831 dienst als vrijwilliger, maakte den tiendaagschen veldtocht (3-13 Aug. d.a.v.)
mede en bleef verder in Noord-Brabant in garnizoen. Hij verliet den militairen dienst
5 Mrt. 1835 en werd 22 Sept. d.a.v. als student te Leiden ingeschreven. Hij
promoveerde 29 Oct. 1840 aldaar in de geneeskunde op een dissertatie De Epilepsia
en in de verloskunde op stellingen 24 Mei 1848. Hij zette zich als geneesheer te
Arnhem neder, maar liet zich 15 Apr. 1844 weder te Leiden inschrijven, nu als
student in de rechtsgeleerdheid. Hij promoveerde 4 Mei 1846 in dit vak op een
dissertatie Disputatio medico-juridica moralis de poenis Hij werd toen advocaat te
Amsterdam.
Bij koninklijk besluit van 18 Apr. 1852 werd hij tot burgemeester van Purmerend
benoemd. Hier werd hij spoedig zoo gunstig bekend, dat hij 17 Apr. 1855 in het
kiesdistrict Hoorn tot lid van de Tweede Kamer gekozen werd. Ten einde de reizen
naar 's Gravenhage gemakkelijker te kunnen doen, verzocht hij ontslag als
burgemeester, hetwelk hij bij besluit van 29 Apr. d.a.v. verkreeg, en vestigde hij zich
te Haarlem.
Op 30 Juni 1858 werd hij benoemd tot burgemeester van Haarlem en den
volgenden dag nam hij als kamerlid ontslag. Het burgemeesterschap duurde niet
lang, want reeds bij koninklijk besluit van 4 Sept. 1859 werd hij daaruit op zijn verzoek
eervol ontslagen, naar men zeide omdat hij de tegenwerking in den raad van het
lid jhr. M. Salvador niet kon verdragen.
Hij was nu weder voor lid der Tweede Kamer beschikbaar en werd 3 Apr. 1860
opnieuw in het district Hoorn als zoodanig gekozen.
Bij zijn periodieke aftreding in 1864 verzocht hij niet meer in aanmerking te komen
en op 28 Juni 1864 werd hij vervangen. Nog voordat hij in Sept. d.a.v. aftrad, werd
hij bij koninklijk besluit van 30 Aug. tot burgemeester van Apeldoorn benoemd. Hij
vestigde zich op het landgoed het Woldhuis en heeft veel voor de ontginning van
de daartoe behoorende gronden gedaan.

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 8

1228
De functie van burgemeester van Apeldoorn duurde langer dan een der andere.
Toch werd hij op verzoek bij koninklijk besluit van 17 Apr. 1872 wederom eervol
ontslagen.
In 1879 verhuisde hij naar Zutfen.
Het is jammer, dat, door een zekere wispelturigheid, het vaderland niet meer van
zijn groote talenten geprofiteerd heeft.
Hij huwde 22 Aug. 1850 J o h a n n a K o o p m a n s , geb. 8 Mrt. 1827, overl. 9
Febr. 1855, en daarna 12 Mei 1859 J e a n n e F e t t m e n g e r , geb. 14 Juni 1829,
overl. 20 Mei 1905. Bij de eerste had hij 2 zonen, waarvan een jong stierf, bij de
tweede 2 zonen.
Hij schreef: Un casino, chansonnette avec accompagnement de piano (Leide
1844); Verslag van de gebeurtenissen voorgevallen te Amsterdam op 24 Maart
1848 en kort overzigt van het regtsgeding daarop gevolgd, met Mr. B.J. P l o o s
v a n A m s t e l (Amst. 1848); verschillende hoofdartikelen in de Purmerender
Courant (anoniem), 1854-1861; De nootmuskaatrasp (onder den pseudoniem
A n s e l m u s ) in den Almanak Holland voor 1864; Open brief aan de ingezetenen
van Apeldoorn (Purmerend 1865); Open brief aan alle ouders in Nederland, die
belang stellen in opvoeding en onderwijs Purmerend 1875.
Ramaer

[Noort, Olivier van]
NOORT (Olivier v a n ), geb. te Utrecht in 1558 of 1559 als zoon van J a n v a n
N o o r t , overl. te Schoonhoven 22 Febr. 1627. Van zijn eerste levensjaren is weinig
bekend; vast staat, dat hij op zee heeft gevaren en het is waarschijnlijk, dat hij een
tocht naar West-Indië heeft gedaan. In 1587 was hij te Rotterdam gevestigd als
herbergier en, blijkens zijn deelneming aan enkele uitreedingen, deed hij goede
zaken. Door de wereldreizen van Drake en Cavendish en den gelukkigen terugkeer
van de Houtman werd hij verlokt, een tocht door de Straat van Magelaen te
organiseeren. Een aantal kooplieden, grootendeels uit Rotterdam, enkelen ook uit
Amsterdam, richtten een compagnie op (Maghelaen-Comp.), die vier schepen
uitrustte, bemand met 248 koppen. De Staten-Generaal stelden eenige kanonnen
ter beschikking en verleenden de Comp. vrijdom van inen uitgaand convooi voor 2
reizen. t Juli 1598 vertrok van Noort met twee schepen uit Rotterdam; zijn
vice-admiraal, Jacob Claesz. van Ilpendam, volgde weldra met de twee andere uit
Amsterdam. De vloot deed Prinseneiland en Annabon op de afrikaansche kust aan
en streed 9 Febr. 1579 met de Portugeezen voor Rio Janeiro. Langs de kust
Zuidwaarts zeilende, moest 19 Maart d.a.v. een der schepen, de Eendragt, wegens
lekheid worden verlaten; de Hoop werd daarop verdoopt in Eendragt. 5 November
begon de doortocht door Straat Magelaen, die uiterst moeilijk was. De vice-admiraal
moest 28 Dec. wegens herhaalde ongehoorzaamheid worden gevangen gezet;
ingevolge vonnis van den scheepsraad zette men hem 26 Januari 1600 aan land
met wat brood en wijn. Eerst 29 Febr. was men de Straat door, waarna van Noort
enkele plaatsen op de westkust aandeed, zonder veel succes. Door een hevigen
storm raakte hij de Hendrick Frederick kwijt (dit schip is op eigen gelegenheid den
Oceaan overgestoken en kwam in ontramponeerden toestand op Ternate aan, waar
de opvarenden het aan den Sultan verkochten en via Bantam naar huis keerden).
Van Noort begon met de Mauritius en de Eendragt den overtocht, maakte het
spaansche schip Bon Jesus buit, dat hij na eenigen tijd wegens lekheid moest
verlaten. In September was hij bij de Ladrones, in December voor de Philippijnen.
In de baai van Manilla raakte bij met eenige spaansche schepen in
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gevecht: de Mauritius boorde den spaanschen admiraal in den grond, maar de
Eendragt viel den vijand in handen (kapitein Biesman en 14 man van zijn volk werden
op Manilla geworgd). Via West-Borneo, Jortan (Grissee) en de Kaap keerde van
Noort naar huis terug; hij kwam 26 Aug. 1601 te Rotterdam aan. Uit handelsoogpunt
was de tocht een mislukking, maar van Noort was als eerste Nederlander de vierde
in de rij der wereld-omzeilers. De in 1602 uitgeruste engelsch-nederlandsche
expeditie tegen Portugal zag van Noort aan boord als eersten raad van den
bevelhebber der nederl. schepen, Jacob van Duvenvoorde. Na afloop van dezen
tocht trad van Noort als kapitein van een compagnie voetvolk in dienst van het
staatsche leger en diende als zoodanig o.a. in Ostende, tijdens het beleg door de
Aartshertogen. In 1626 nam hij ontslag uit 's lands dienst.
Van Noort was omstreeks 1585 gehuwd met M a r g a r e t h a P i e t e r s d o c h t e r ,
die hem overleefde. Hij heeft geen kinderen gehad. Aan zijn wereldreis heeft zijn
broeder, C o r n e l i s v a n N o o r t , deelgenomen.
Zijn portret werd gegraveerd door Chr. de Passe.
Zie: De Reis om de Wereld door Olivier van Noort, uitgegeven door J.W.
I J z e r m a n in de Werken der Linschoten-vereeniging.
Stapel

[Noppen, Arnoldus]
NOPPEN (Arnoldus), N o p p e n s , geb. te 's Hertogenbosch, behaalde te Leuven
bij de promotie der filosofie 1489, als student van den Borght (Castrum) den rang
van primus van 42 gepromoveerden. Later was hij als professor in den Borght
werkzaam. Meer is van hem niet bekend. Hij behoorde zeker tot de bossche familie
Noppen, van wie R o e l o f N. 1506 en 1512 schepen en stadsrentmeester was en
J a n N. 1547 schepen was (B u t k e n s , Trophées de Brabant II, 557, 560; Tax. X,
230). M e c h t i l d i s R o e l o f s N. was gehuwd met Jacob v. Vechel, oomzegger
van den H. Leonardus van V. martelaar (Tax. I, 213).Een M e c h t i l d i s N. was
omstr. 1500 bagijn in den Bosch. Tot dezelfde familie behooren Theodoricus en
Gerard (die volgen).
Zie: Analectes hist. eccl. Belg. II, 242, XX, 78; Catalogus omnium primorum in
gen. solemni philos. et artium promotione (Mech. 1824) 18; C o p p e n s , N. beschr.
bisdom 's Hertogenbosch I, 352, II, 132.
Fruytier

[Noppen, Gerard (1)]
NOPPEN (Gerard) (1) van 's Hertogenbosch werd 29 Oct. 1575 kanunnik in de
Sint-Janskerk en stierf aldaar 5 Sept. 1579. Hij werd in de Minderbroederskerk
begraven.
Zie: C o p p e n s , N. beschr. bisdom 's Hertogenbosch II, 132.
Fruytier

[Noppen, Gerardus (2)]
NOPPEN (Gerardus) (2), geb. te 's Hertogenbosch, priester, baccalaureus in de
theologie, overl. te Antwerpen 15 Juni 1606. Hij was pastoor te Moorbeek,
‘Flandrorum’ zegt zijn grafschrift. Daar de pastoorslijsten van Moerbeke bij
Dendermonde en van Moerbeke aan de zeeuwsche grens voor dien tijd ontbreken,
is het niet uit te maken, welke der twee parochies bedoeld is. Het necroloog van
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het Gasthuis te Antwerpen, waar hij 5 Mei 1605 benoemd werd tot pastoor, zegt:
Moorbeeck t'Sande. In het gasthuis te Antwerpen was hij slechts een jaar in
bediening, toen de dood hem verrastte. Hij werd in de kerk begraven onder een
zerk met opschrift.
Zie: Graf- en gedenkschriften pror. Antwerpen IV, 363, 387.
Fruytier

[Noppen, Theodoricus of Dirk]
NOPPEN (Theodoricus of Dirk), N o p p e n s of N o p p e n u s , geb. te 's
Hertogenbosch omstr. 1500, doctor in de beide rechten en professor aan de
universiteit te Orleans, lid van den raad van Brabant, overl. te Brussel 5 Maart 1568.
Als student van
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het Verken behaalde hij aan de universiteit te Leuven 1518 de eereplaats van primus
der filosofie onder 158 gepromoveerden. Hij behaalde den graad van doctor in de
rechten aan de universiteit te Orleans met zulk een gunstigen uitslag, dat men hem
tot professor begeerde. Gedurende 13 jaren was hij een bekende leeraar aan deze
universiteit. Daarna vestigde hij zich als advokaat te Brussel en werd 13 Oct. 1548
benoemd tot lid van den raad van Brabant. Zijn tijdgenooten noemen hem ‘clarissimus
et praestantissimus jurisconsultus’. Na den beeldenstorm en opstand te 's
Hertogenbosch, 1566, werd Theod. Noppens met zijn collega Nic. v.d. Stegen,
eveneens een bosschenaar, afgevaardigd om een onderzoek in te stellen nopens
de troebelen in hun geboortestad. Men vergelijke hierover: v a n H e u r n , Hist. der
stad en Meijerei van s' Hertogenbosch (Utr. 1776) II, 27 en vv.; P. C u y p e r s v a n
V e l t h o v e n , Documents troubles religieux Bois-le-Duc 1566-70, 1, 57, 63-67. Uit
hun verslag van 5 tot 12 Oct. 1566 blijkt, dat hun zending aanleiding gaf tot hernieuwd
oproer en beeldenstorm.
Dierick Noppen overleed 5 Maart 1568 volgens den stijl van Brabant. Hij werd in
de kerk van Sint Gudule te Brussel begraven. Viglius meldt zijn dood in een brief
van 7 Maart 1568 aan J. Hopper. Zijn grafschrift vindt men in: Basilica Bruxellensis
(Mech. 1743), 91, in Analecta Belg. en ook in l e R o y , Le grand Théatre sacré de
Brabant I, II, 215, waar de verkeerde datum 1565 wordt opgegeven.
Zie: H o y n c k v a n P a p e n d r e c h t , Analecta Belgica I, II, 466; Catalogus
omnium primorum philos. et artium prom. (Mech. 1824), 23; Biogr. nation. Belg. XV,
882-886; C o p p e n s , Beschr. bisd. 's Hertogenbosch II, 533.
Fruytier

[Nortier, Jan Frans]
NORTIER (Jan Frans), Jezuïet, geb. te Vlissingen, uit protestantsche ouders, overl.
te Brussel 24 Dec. 1808. Hij verklaarde zelf, dat hij te Vlissingen was geboren, 21
Febr. 1726. doch komt in de doopregisters niet voor. De familie Nortier was aldaar
niet onbekend. Er woonde een P i e t e r N o r t i e r , wiens zoon P h i l i p p u s 4 Mei
1735 werd geboren. A b r a h a m N. afkomstig van Sluis, werd 15 Oct. 1728 poorter
der stad. De verloskundige, lector aan de klinische school te Rotterdam, Adr. Nortier,
was ook geb. te Vlissingen (dl. II, kol. 1005).
Op 18-jarigen leeftijd was Jan Frans N. katholiek geworden. 16 Oct. 1751 trad hij
in de orde der Jezuïeten in Mexico, Twee jaar later legde hij de gewone geloften af.
1761 werd hij priester gewijd door den aartsbisschop van Mexico. Hij was werkzaam
in de missie bij de Indianen in het gebergte van Tarauma. Toen de koning van
Spanje, Karel III, een vervolging tegen de Sociëteit begon, 1767, bevond pater
Nortier zich op den missiepost Tutuaca. Op koninklijk bevel moesten, zoowel in
Spanje als in de overzeesche bezittingen, alle Jezuïeten gevangen genomen en
gehouden worden: zonder vorm van proces. 25 Juni 1767 werd het bevel in Mexico
uitgevoerd. De overste der missie beval, gedwongen door de militaire macht, dat
alle paters hun posten moesten verlaten. Allen kwamen zich gevangen geven. Met
diepe zielesmart verliet pater Nortier zijn bloeiende missiestatie en kwam te
Vera-Cruz aan, waar hij ingescheept werd op de Nuestra Senora la Antigua, 19
Nov. 1767. In het begin van 1768 landde hij te Cadix, waar hij in het klooster Puerto
Sta Maria bij nog vele andere paters werd opgesloten. Eenige maanden later kwamen
de duitsche paters hun tot deelen. Keizerin Maria Theresia verkreeg, dat

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 8

1231
de paters, haar onderdanen, over zee naar hun land mochten terugkeeren. Tot de
duitsche paters, die ingescheept werden op een hollandsch schip 16 Maart 1769
en te Ostende 13 April landden, behoorde ook pater Nortier. De gouverneur van
Ostende ontving hen met de grootste welwillendheid. In Brugge, Gent, enz. wekte
hun aankomst groote belangstelling bij de bevolking. Nov. 1769 komt J.F. Nortier
voor op den catalogus van de Jezuïeten der vlaamsche provincie. Précis historiques
(XLI (1892), 505) geeft verwarde data en de foutieve voorstelling, dat Nortier in
Vlaanderen in de orde was getreden.
Hij verbleef Nov. 1769 te Tongeren, waar hij biechtvader was. Nov. 1771 was hij
aldaar onderoverste, prediker, catecheet en biechtvader tot 1 Juli 1773. Wegens
de troebele tijden heeft hij de laatste geloften niet uitgesproken. Bij de opheffing
zijner orde legde hij, 1773, voor commissarissen, belast met de uitvoering, eenige
verklaringen af. Hij had geen steun te verwachten van zijn protestantsche familie.
Als vreemdeling kreeg hij van Mexico geen jaargeld tot onderhoud. Opnieuw vreesde
hij nu als vreemdeling uitgesloten te worden van de toelage, die den anderen
Jezuïeten werd toegezegd. Het zal voor hem een nieuwe beproeving geweest zijn,
dat de uitoefening van alle kerkelijke diensten aan de ex-Jezuïeten verboden werd.
Veertig jaren overleefde pater Nortier zijn verdrijving uit de missie; hoog bejaard,
83 jaar oud, stierf hij te Brussel.
Fruytier

[Novent, Petrus Alexander]
NOVENT Petrus Alexander, geb. te Maastricht 30 Nov. 1806, overl. te Herstal bij
Luik 3 Juni 1884. Na zijn studie aan de universiteit te
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Luik behaalde hij den graad van doctor in de wijsbegeerte en letteren 13 Juli 1829
met de thesis: De moribus Romanorum. Eerst trad hij op als leeraar aan de
middelbare school te Hoei, daarna als leeraar der rhetorica aan het college te
Nivelles. In 1834, toen hij de studie: Manuel d'antiquités romaines het licht deed
zien, gaf hij lessen in het instituut Gaggia te Brussel. 1845-1857 was hij leeraar aan
het Athenée te Gent, daarna te Luik, waar hij werkzaam was als professor der
poësie, tot hij zijn pensioen verkreeg. Hij had nog een achttal leerboeken voor de
middelbare scholen uitgegeven, waarvan sommige meermalen herdrukt werden.
Zij worden vermeld door: Bibliographie nat. Belg. III, 47-48.
Zie: Biogr. nat. Belg. XV, 939-940.
Fruytier

[Nullem, Hendrik van]
NULLEM (Hendrik v a n ), kartuizer, geb. te 's Hertogenbosch, overl. 13 Aug. 1409.
Hij was geboren uit een aanzienlijk geslacht. In het kartuizerklooster van Vauvert
bij Parijs was hij als monnik geprofest en na aldaar eenige jaren een voorbeeldig
leven te hebben geleid, is hij prior geworden van de chartreuse ‘Capella Beatae
Mariae’ te Herne bij Edingen. Hij was zeer geacht om zijn wijsheid en zijn ijver voor
de kloostertucht. Naast zijn prioraat heeft hij tevens bekleed het ambt van visitator
der ‘Provincia Picardiae’.
Zie: A. R a i s s i u s , Origines Cartusiarum Belgi (Duaci 1632), in syllabo V.P.
Visitatorum; L. l e V a s s e u r , Ephemerides Ordinis Cartusiensis III (Monstrolii
1891), 69; Bijdr. en Meded. Hist. Gen. Utrecht IX, 300.
Scholtens
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O.
[Obbesz, Nittert]
OBBESZ (Nittert), geb. te Pilsum in Oost-Friesland omstr. 1581, overl. te Amsterdam
omstr. 1636, doopsgezind leeraar, bekend door de beroering die hij onder zijn
geloofsgenooten bracht wegens zijn sociniaansche gevoelens. Hij vestigde zich
omstreeks 1599 te Amsterdam, waar hij het vak van kleermaker uitoefende (dd. 21
Febr. 1619 wordt aldaar doopsgezind gedoopt: ‘Gerrit Freercksen snijder die Nitterts
knecht is geweest’) en den 18en Maart 1606, wonende in de Langestraat
ondertrouwde met A n n e t j e B u r g e r s d r ., uit Emden afkomstig. Volgens een
mededeeling van zijn vriend Jan Theunisz (zie art.), werd hij door Lubbert Gerritsz,
leeraar bij de waterlandsche Doopsgezinden te Amsterdam, geprotegeerd. Kort na
diens dood (1612), werd hij - ofschoon niet zonder tegenkanting - vooral op
voorspraak van den leeraar Reinier Wybrandtsz (zie art.), als voorganger bij deze
gemeente aangesteld; 17 Febr. 1614 des avonds te vijf uur deed hij zijn eerste
predicatie. Juist een jaar te voren hadden zich een aantal ontevreden elementen
onder Leenaart Clock (dl. VI, kol. 307) van de Waterlandsche gemeente afgescheiden
(de z.g. Afgedeelden). waartegen Nittert Obbesz met zijn beide ambtgenooten Pieter
Az. Hesseling (dit dl. kol. 757) en Reinier Wybrandtsz een tweetal geschriften in het
licht gaf (1616). In tegenstelling met de twee genoemde leeraars werd Nittert Obbesz
niet in den vollen dienst als voorganger bevestigd. Waarschijnlijk in verband hiermede
vroeg hij zijn ontslag, doch de broeders besloten in hun vergadering van
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29 Juli 1618 hem dit ontstag niet te verleenen, doch ‘medelijden met hem te hebben’
en hem niet meer werk op te dragen, dan hij vermocht af te doen. Inmiddels helde
Nittert Obbesz meer en meer over tot sociniaansche gevoelens, hetgeen hem in
botsing bracht met zijn ambtgenooten Cornelis Claasz Anslo en de reeds
genoemden, Pieter Andriesz en Reinier Wybrandtsz, die buitendien in stand en
ontwikkeling boven hem stonden. Aanvankelijk liep de strijd over het gezag van den
Bijbel. Nittert Obbesz loochende alle rechtstreeksche werking van Gods geest tot
verlichting van onzen geest en erkende alléén het Woord dat in den Bijbel geschreven
was (hierin volgde hij feitelijk de leer van Menuo Simonsz en Dirk Philipsz.), terwijl
zijn tegenstanders een meer spiritualistische richting vertegenwoordigden en ook
een ‘onbeschreven Woord Gods’ erkenden. Doch later tastte Nittert Obbesz ook
het fundamenteele dogma der Drieëenheid aan en verkondigde zeer onrechtzinnige
stellingen daaromtrent, die volkomen overeenstemden met die van Socinus. Hij
beschouwde Christus niet als Een met den Vader en den Heiligen Geest, doch
achtte diens beteekenis deze, dat Christus ons het Woord heeft gebracht en alleen
krachtens zijn ambt ‘Het Woord’ genoemd wordt.
In 1622 geraakte Nittert Obbesz in conflict met den grijzen leeraar Hans de Ries.
Hij vroeg dezen laatste tijdens diens verblijf te Amsterdam, of hij hem schriftelijk
eenige vragen mocht inleveren en daarop antwoord mocht verwachten.
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De Ries stemde hierin toe, mits Nittert zijn eigen antwoorden tevens wilde inzenden.
Van de inzending der vragen kwam echter niets, omdat de vragen - die tot een 26-tal
waren aangegroeid - bij Nittert's vrienden van hand tot hand gingen en te Amsterdam
door den doopsgezinden drukker Jacob Aertsz Colom werden uitgegeven onder
den veelzeggenden titel: Raeghbesem, seer bequaem om sommige Mennonytsche
schuren te reynigen van de onnutte spinnewebben, sotte grollen en ydelheden
eeniger geestdrijveren, Swinckveldianen ende desselfs voorstanderen, die op hun
bijsondere drijvingen ende inspraken steunen tot verminderingh van 't beschreven
Woordt Godts, toegemaeckt door Nicodemus Letterknecht van Wt-gheest (1625).
Dit boek verwekte groote opschudding en ergernis; vooral Hans de Ries voelde er
zich door gegriefd, omdat hij er de vragen in vond, die Nittert Obbesz hem schriftelijk
zou gesteld hebben. In de vergadering der dienaren te Amsterdam dd. 28 Nov. 1625
erkende Nittert de auteur van de Raeghbesem te zijn, doch hij beweerde,
waarschijnlijk niet ten onrechte, aan titel en uitgaaf onschuldig te zijn. Het slot van
de historie was, dat hem verzocht werd zich van het avondmaal te onthouden,
hetgeen inderdaad op Zondag 21 Dec. 1625, vooral door toedoen van Pieter Andriesz
Hesseling, gebeurde. Zijn vriend Jan Theunisz was daarover echter zoo ontsticht,
dat deze dien dag op ergerlijke wijze de predicatie van Pieter Andriesz verstoorde.
Uit deze kwestie ontstond in 1626 en 1627 een stroom van geschriften. In
eerstgenoemd jaar liet Nittert Obbesz door Jan Theunisz de Raeghbesem herdrukken
onder den titel Eenige vragen dienende tot ondersoeck van de Nature ende kracht
der H. Schrifture, ofte het beschreven Woordt Gods.... alles.... bij vraghen ende
beantwoordinghc met Ja ofte Neen Hans de Rijs voorgesteld (Amst. 1626); verder
verscheen nog van zijn hand: Oprechtigheyd van Reinier Wybrandtsz enz..... bij
haer gepleeght in seecker Boeck ghenaemt Apologia ofte verantwoordinghe gesteldt
en aengewesen door Nittert Obbes (Amst. 1626). Medestanders had Nittert Obbesz
er maar weinig; wij kennen slechts als zoodanig den genoemden Jan Theunisz, den
koopman Jan Gerritsz Hooft, den kistemaker Rutger Willemsz en den boekverkooper
Jacob Aertsz Colom. Ook Vondel moet blijkens zijn gedicht Antidotum tegen het
vergif der geestdrijvers tot verdedigingh van het beschreven Woord Gods (1626)
sympathie hebben gehad voor de gedeelte van zijn geloofsgenooten keerde zich
evenwel tegen hem en boycotten zijn nering. Het gevolg was dat hij het hoofd in
den schoot moest leggen: zes onzijdige waterlandsche leeraars, Rippert Eenkes,
Jeme de Ringh, Hans Alenson, Engel Pietersz, Gerrit Jansz en Jan de Pla, stelden
ten slotte 13 vredesartikelen op, die door Nittert Obbesz en zijn amsterdamsche
ambtgenooten werden onderteekend (8 Sept. 1626). Deze artikelen hielden een
ondubbelzinnige belijdenis in van de Drieëenheid en, zonder het Socinianisme te
noemen, werd het op alle punten verworpen.
Zijn meegaandheid baatte Nittert echter niet: hij werd niet meer tot den dienst
toegelaten, hetgeen vooral de woede van zijn partijganger Jan Theunisz opwekte.
De laatste uitte zijn ontstemming in tallooze pamfletten. In 1627 gaf Hans de Ries
eerst zijn bestrijding van de Raegh besem uit, getiteld Ontdeckinge der dwatingen
in seecker Boeck ghenaemt Raech-Besem. Den 4en Jan. 1629 wendde Nittert
Obbesz zich nog met Jan Gerritsz Hooft en Rutger Willemsz schriftelijk tot Reinier
Wybrandtsz c.s. om herstel in den dienst, doch tevergeefs. Den 3en Oct.
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1637 vermeldt het Memoriaal van Reinier Wybrandtsz hem als overleden; blijkbaar
moet zijn dood niet lang te voren hebben plaats gevonden.
Men krijgt den indruk, dat Nittert Obbesz niet zeer oprecht was bij het verdedigen
zijner meening; voorzichtig en beredeneerd, handelde hij naar gelang van
omstandigheden, terwijl hij te zwak van karakter was om deze ooit te beheerschen.
Aan den anderen kant moet men bedenken; dat hij als niet-gefortuneerde, die van
zijn nering moest leven, zich moest verdedigen tegenover menschen, die in gezag
en fortuin zijn meerderen waren en hem imponeerden.
Nittert Obbesz wordt in het kohier van den 200en Penning van 1631 (uitg. door
F r e d e r i k s in 1890) vermeld als wonende in de Korstjespoortsteeg Zuidzijde,
hoek Langestraat; zijn vermogen werd geschat op ƒ 1000. Uit zijn huwelijk met
A n n e t j e B u r g e r s d r ., die hem vele jaren overleefde, werden de volgende
kinderen geboren: W a y n t g e N i t t e r t s d r ., geb. omstr. 1610, gedoopt 1640,
trouwt te Amsterdam in 1642 den glazenmakersgezel P i e t e r E l d e r t s z ;
J a n n e t g e N i t t e r t s d r ., geb. omstr. 1611, trouwt 1633 den lakenkooper J a c o b
J a n s z . E y l o f f , die spoedig overlijdt (uit dit huwelijk één zoon N i t t e r t J a c o b s z
E y l o f f , doopsgezind gedoopt te Amsterdam in 1651); I s a c k N i t t e r t s z ., geb.
omstr. 1615, kleermaker, gedoopt 1640, trouwt in 1643 L i e s g e C l a e s d r .;
L i j s b e t h N i t t e r t s d r ., geb. omstr. 1619 (zie het prot. Not. J. van Loosdrecht
te Amsterdam, no. 1978, 43), gedoopt 1640; R e b e c c a N i t t e r t s d r ., geb. omstr.
1622, gedoopt 1642, trouwt in 1641 den vlotschuitevoerder W i l l e m J a n s z . d e
V r i e s , die naar Oost-Indië vertrekt en daar in 1648 sterft. Zij verviel daarna tot
dronkenschap en oneerbaar leven; ‘uit consideratie voor de vader Nittert Obbes’
werd echter haar kind sinds 1660 door de dienaren der waterlandsche gemeente
grootgebracht.
Zie: S c h i j n - M a a t s c h o e n , Geschiedenisse der Mennoniten III (1745), 85
e.v., 90 e.v.; B l a u p o t t e n C a t e , Geschiedenis der Doopsgezinden in Holland
enz. I (1847), 273; d e H o o p S c h e f f e r , Inventaris Doopsgezind Archief II, 169,
175 e.v.; d e z ., Catalogus Doopsgezinde Bibliotheek II, 51; B o c k e n o o g e n ,
Catalogus Doopsgezinde Bibliotheek 111; R o g g e , Pamfletten-Catalogus II, 2, 57;
K n u t t e l , 3632, 3713; W.J. v a n D o u w e n , Socinianen en Doopsgezinden 36
e.v.; W.J. K ü h l e r , Het Socinianisme in Nederland (1912), 114-130; J.C. v a n
S l e e , De Geschiedenis van het Socinianisme in de Nederlanden (1914), 146 e.v.;
P. L e e n d e r t s z , Het Leven van Vondel, 111; H.F. W i j n m a n , Jan Theunisz
alias Joannes Antonides in het Jaarboek Amstelodamum-1928, 25e jaarg., 77 e.v.;
H.H. K n i p p e n b e r g , Reyer Anslo, 12; J.G. e n P.J. F r e d e r i k s , Kohier van den
Tweehonderdsten Penning voor Amsterdam over 1631 (1890), 12; Lidmatenboek
en Banboek in het Doopsgezind Archief te Amsterdam; Pui-register in het
amsterdamsch Gemeente-Archief.
Wijnman

[Ocke, Bernardus]
OCKE (Bernardus), geb. te Amsterdam in 1755, van 1779-1784 kapelaan te
Amsterdam aan ‘het Haantje’, van 20 Febr. 1784-1795 de eerste pastoor der Statie
Loosduinen, van 1795 tot aan zijn dood, 6 Aug. 1816, pastoor te Leiden en landdeken
van Rijnland, eerst in de Appelmarkt's kerk en sinds 17 Oct. 1809 aan de St.
Lodewijkskerk (de Saaihat, vroeger het St. Jacobs-

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 8

1235
gasthuis), dat hem in 1808 door de regeering der stad tot kerk was afgestaan. Met
den aartspriester ten Hulscher behoorde Ocke tot de oprichters van het Seminarie
Warmond, waarin hij meerdere jaren als pastoor les kwam geven in liturgie en
wijsbegeerte en waaraan hij als provisor verbonden bleef.
Hij schreef: Leerreden uitgesproken bij de inwijdinge der Roomsche nieuwe kerk
te Haarlem den 19. van Wijnmaand 1790 (Amsterdam bij Theodorus Crajenschot,
Bockverkooper, 57 blz.).
Zie: Bijdr. bisd. Haarl., XXXIX, 72.
van der Loos

[Odenhoven, Mr. Reijnier van]
ODENHOVEN (Mr. Reijnier v a n ), rentmeester van het kapittel te Thorn (Limb.)
1541-1556, oefende tevens het beroep van chirurgijn uit, blijkens een quitantie van
1542 (zie Maasgouw 1903 no. 10). Hij was in aanzien bij de vorstin. Hij huwde met
A n n a B o r m a n . Hun kinderen waren o.a. Mr. G o e r t v a n O d e n h o v e n ,
kanunnik van Thorn (1553), overl. 1599; Mr. D a n i e l , rentmeester als voren;
A g n e s v a n O d e n h o v e n , huwde W i l l e m v a n E d i n g h e n , rentmeester
van het graafschap Horn (Limb.), 1535-1556.
van Beurden

[Offenhuizen, Hans of Douwe van]
OFFENHUIZEN (Hans of Douwe v a n ) of v a n O f f i n g a h u i z e n , geb. te Achlum,
zoon van H a n s v a n O f f e n h u i z e n en A u c k v a n F e r n i a , huwde R i n t s
F r e d e r i c k s d r . v a n R o o r d a , geb. te Tjummarum (dochter van Frederick van
Roorda en A e l B a v e s d r . v a n H a e r s m a , ook genoemd A y l I s k e n h u z e n ).
Vermoedelijk is hij dezelfde persoon als H a n s v a n O e r t h u y s e n , die op 18
April 1571 van den Prins van Oranje een commissie als kapitein der Watergeuzen
kreeg. Van zijn daden op de vloot blijkt verder nooit iets.
Zie: d e H a a n H e t t e m a , Stamboek Friesche Adel, I, 74, 310; F e r w e r d a ,
Stamboek Friesche Adel, II, I, 92; B l o k , Onderzoek in Duitschland, 228.
Vogels

[Offerman, Joës Andreas]
OFFERMAN (Joës Andreas), geb. te Amsterdam, deed zijn hoogere studiën te
Leuven, was kapelaan te Amsterdam aan ‘de Posthoorn’ van 1778-1782, pastoor
van het Jongensweeshuis te Amsterdam van 1782-1789, van de Statie ‘het Duifje’
te Amsterdam van 13 Mei 1789 tot zijn dood 12 Nov. 1811.
Offerman was provisor van Pulcheria te Leuven en van 1803-1805 van het
Seminarie Warmond; van 1788-1811 lid van het Oud-kapittel van Haarlem, waarvan
door hem en Stafford het bestaansrecht op een audiëntie bij koning Lodewijk
verdedigd werd.
Hij schreef: Het lijden van Jesus in korte betrachtingen voor iederen dag van den
o

vasten (Amsterdam bij C.L. Schleyer, 1809, 150 blz. kl. 8 ), besproken in
Mengelingen voor R. Catholyken, dl. IV, blz. 136-138.
Zijn portret werd gegraveerd door J.W. Caspari.
Zie: Bijdr. v. Haarlem, XXXVII, 421, XXXVIII, 259, 347, XXXIX, 254.
van der Loos
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[Olislagers de Meersenhoven, Maria Johannes Joseph Hyacinth]
OLISLAGERS DE MEERSENHOVEN (Maria Johannes Joseph Hyacinth), geb. te
Maastricht 22 Mrt. 1786, overl. te Doornik 20 Sept. 1852, zoon van jhr. J a n
L e o n a r d H u b e r t O. d e M., heer van Meersenhoven, Itteren enz., commissaris
instructeur te Maastricht voor den bisschop van Luik, lid van den algemeenen raad
van het departement der Nedermaas, president van het uitvoerend bewind van het
arrondissement Maastricht, kapitein der jagers en lid der ridderschap van Limburg
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(overl. op het kasteel Sipernau bij Eelen 11 Sept. 1837) en van I s a b e l l a
J o s e p h i n a J o h a n n a F r a n c i s c a C e c i l i a d e B o r s d ' O v e r e n . Hij
studeerde in de rechten te Brussel en de oostersche talen en natuurwetenschappen
te Parijs, was bevriend met de graven Hendrik en Frederik de Merode en nam deel
aan het concilie van 1811 te Parijs. Hij was een der personen, welke zich in het
geheim verbonden hadden om de instructies van paus Pius VII, die door Napoleon
te Savona was gevangen gezet, en van de getrouwe kardinalen aan de
belanghebbenden over te brengen. Zijn laatste levensjaren bracht hij te Doornik
door, waar hij in 1823 het werk van de Voortplanting des Geloofs begon. Zijn lijkrede
gehouden door kanunnik Ponceau werd in 1852 te Doornik bij Casterman gedrukt.
Zie: Publ. de la soc. hist. et arch. dans le (duché de) Limbourg (1893), 103-104,
(1910) 236-237; Précis historiques (1877) 511; S t e i n d'A l t e n s t e i n , Annuaire
de la noblesse belge (1851), V, 190; J o s . H a b e t s , Geschiedenis van het bisdom
2

Roermond IV , 241-242; 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
ridderschappen in het koningrijk der Nederlanden, 176; Maasgouw (1904) 88;
Souvenirs du comte de Mérode-Westerloo I, 209, 276, 303, 336, 396, II 27; G. d e
G r a n d m a i s o n , La congregation de Paris, 122.
Verzijl

[Ollefen, Lieve van]
OLLEFEN (Lieve v a n ), geb. te Amsterdam 13 Oct. 1749, gest. aldaar 16 Juni 1816.
Hij was een broodschrijver, die zeer veel heeft geschreven in opdracht van uitgevers
en boekverkoopers. Vandaar ook zijn zeer uiteenloopende productie. Van zijn poëzie
zijn alleen te noemen het leerdicht: De wereld is geen tranendal, in vier zangen
o

(Amsterdam 1784, 8 ), waardoor hij in moeilijkheden geraakte met de
noord-hollandsche synode; Het rieten kluisje van mej. E. Wolf, geb. Bekker op
o

Lommerlust in de Beverwijk (Amst. 1784, 8 ), dat het bekende tuinhuis in uiterst
middelmatige verzen bezingt; Aan den Keizer Joseph II ter gelegenheid van zijne
o
onrechtvaardige handelingen omtrent Nederland (Amst. 1785, 8 ), politieke poëzie
van weinig waarde; Aan Francina Bane, de minnaresse van J. Bellamy (Amst. 1786,
o
o
8 ); Proeven van vaderlandsche gedichtjes voor kinderen (Amst. 1786, 8 ), in welk
genre hij niet met van Alphen kon wedijveren. Van Ollefen heeft verder veel voor
o
het tooneel gewerkt; zijn Clarissa of de mislukte boosheid (Amst. 1781, 8 ) werd
gewaardeerd. Van eenige beteekenis zijn zijn politieke stukken: De werving voor
het vaderland ten dienste van Neerlands oorlogsvloot.... Een herbergspel (Amst.
o
z.j.; Het revolutionaire huishouden. Naspel (Amst. z.j. 8 ); De revolutie in Amsterdam.
o
Tooneelspel, toegewijd aan de municipaliteit te dier stede (Amst. 1795, 8 ). Nog is
van hem Bibliotheek der kinderen of verzameling van mengelstoffen, geschikt voor
de opvoeding der jeugd (Amst. 1782, 2 dln.; herdr. aldaar 1789, 2 dln.), een
bloemlezing, die blijkbaar succes had. Evenzoo met een paedagogische bedoeling
is geschreven: Verkorte beschrijving van Amsterdam geschikt voor de opvoeding
o
der jeugd (Amst. 1782, 8 ). Een afzonderlijke plaats neemt in zijn Leven van Joost
o
van Vondel (Amst. 1783, 8 ), dat grootendeels op Brandt berust. Maar het bekendste
van alle werken van van Ollefen is het groote met R. B a k k e r uitgegeven boek De
o
Nederlandsche stad- en dorpsbeschrijver (Amst. 1791-1811, 8 , 8 dln.), dat ook om
de vele afbeeldingen langen tijd zeer gezocht was. Daarmede hangt samen zijn
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Beschrijving der Nederlanden (Amst. z.j. 8 ) en zijn Beknopte historie der
Nederlanden (Amst.
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o

1783, 8 ). Voor den handel bestemde hij de Beredeneerde rekenkunst of schatkamer
o

der kooplieden (Amst. 1783, 8 ) en voor het onderwijs De Fransche en
o
Nederlandsche spraakmeester der jeugd (Amst. 1793, 8 ). Van Ollefen was een
veelzijdig man, maar bij wien de diepte gewoonlijk in de breedte verloren ging.
Zie: de gewone biographische woordenboeken; N i j h o f f , Bibliographie van Ned.
plaatsbeschrijvingen, in voce; t e W i n k e l , Ontwikkelingsgang der Ned. letterkunde
IV, 128 vlg., 177.
Brugmans

[Olne, Josephus Ernestus Hubertus Willem baron d']
OLNE (Josephus Ernestus Hubertus Willem baron d'), geb. te Baerlo (Limb.) 28 Juli
1848 op Huis Scheres, overl. 9 April 1891 te Keulen in het Hospitaal der
Augustinessen als laatste van zijn geslacht. Hij was de zoon van W i l l e m
J a c o b u s A n t . J o s . baron d' O. burgemeester van Maasbree, lid der Prov.
Staten, en A n n a - M a r i a H e r t e l . Hij was lid der Staten van Limburg en lid van
de IIe Kamer der Staten Generaal, huwde op huis Ingenray onder Pont (Pr.) H.F.C.
baronesse v o n F r a n c k e n , overl. 13 April 1888, hertrouwde op kasteel Geijsteren
M.J.Th.J.H. baronesse W e i c h s d e W e n n e .
van Beurden

[Omalius D'Halloy, Jean Baptiste Julien d']
OMALIUS D'HALLOY (Jean Baptiste Julien d'), geb. te Luik 16 Febr. 1783, overl.
aldaar 15 Jan. 1875, was de eenige zoon van J e a n B e r n a r d d'O m a l i u s
d'H a l l o y en S o p h i e d e T h i e r d e S k e u v r e . Hij werd door zijn vader, die
bemiddeld was, bestemd voor een politieke loopbaan en, na in Belgié uitstekend
onderwijs genoten te hebben, werd hij in 1801 met aanbevelingen naar Parijs
gezonden. Zijn zucht naar studie deed hem spoedig den rug toekeeren aan de
vermaken dier stad en toen hij in 1803 opnieuw door zijn vader naar Parijs gezonden
werd, waren het vooral de lessen van mannen als Lacépède en Cuvier, die hem
boeiden. De beroemde geoloog Hauy had juist zijn lessen gestaakt en daarom
bestudeerde hij diens vak, hetwelk sedert zijn voorkeur had, in het museum en uit
de boeken.
Nu begon hij in 1804 zijn beroemde voetreizen, in den aanvang in de Ardennen
en de Argonnen, waar hij al spoedig het verschil opmerkte: in de eerste zijn de lagen
hellend, in de laatste horizontaal. Hij werd de stichter der belgische delfstofkunde
en had reeds op den leeftijd van 25 jaren de groote lijnen van dat vak aangegeven.
Hij staafde, dat de steenkolen in Westfalen uit denzelfden tijd als die van het bekken
van Luik en in de Borinage zijn en dat de hellende lagen ouder zijn dan de
horizontale. Hij heeft aan de krijtformatie het eerst dien naam gegeven.
Sedert 1808 bestudeerde hij niet alleen de geologie van België, maar die van
geheel het toenmalige zoo uitgestrekte keizerrijk Frankrijk. Hij deed voetreizen tot
aan de grens van het koninkrijk Napels. Hij werd onder het keizerrijk in plaats van
zijn vader maire van Braibant nabij Ciney in het departement Sambre et Meuse,
waar zijn goederen lagen. Toen de legers der verbonden mogendheden in het
voorjaar van 1814 deze streek bezetten, werd van hem geëischt dat hij aan hun
voorloopig bestuur den eed van getrouwheid zou doen. Dit weigerde hij en
dientengevolge werd hij afgezet. Zoodra Napoleon afstand gedaan had, stelde hij
zich evenwel beschikbaar. Hij werd nu door het legerbestuur benoemd tot
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onder-intendant te Dinant, hetzelfde wat onder het fransche bewind sous-préfet
heette en werd kort daarna benoemd tot secretaris-generaal van het departement
Meuse et Ourthe. Eindelijk werd hij na
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de vereeniging van de noordelijke en zuidelijke Nederlanden bij koninklijk besluit
van 2 Oct. 1815 met ingang van 9 d.a.v. benoemd tot gouverneur der provincie
Namen, ter standplaats de stad van dien naam. Er is nimmer op zoo jeugdigen
leeftijd een ambtenaar van deze soort, vertegenwoordiger des Konings in een
belangrijke provincie, benoemd.
d'Omalius is met Wilmar, gouverneur van Luxemburg, de eenige dezer
ambtenaren, die gedurende de volle 15 jaren van de vereeniging van de beide
Nederlanden in functie gebleven is. Dat hij een uitstekend gouverneur was is buiten
twijfel. Hij gaf hiervan blijk door de uitgave in 1827 van een werk Code administratif
de la province de Namur, een werk, dat voor andere dergelijke werken over andere
provinciën tot model gediend heeft. Na deze uitgaaf werd hij benoemd tot staatsraad
in buitengewonen dienst.
Hij wilde nu weder in zijn vrijen tijd de voetreizen van voor 1814 vervolgen, maar
hij zag wel, dat de geologie sedert dien tijd zoozeer was vooruitgegaan, dat hij zich
weder geheel op de hoogte moest stellen.
Onderwijl brak de revolutie van 1830 uit en daar hij, hoewel gematigd katholiek,
een warm vereerder van koning Willem I was, legde hij in Oct. 1830 zijn betrekking
neder. Ook later was hij, hoe dikwijls hem ook een hoog ambt werd aangeboden,
niet te bewegen, weder in belgischen rijksdienst te treden.
Wel nam hij de waardigheid van sénateur, tot welke hij in 1848 in het kiesdistrict
Dinant gekozen was, aan. Hij werd in 1851 en alle volgende jaren, tot 1870, door
den senaat tot eersten vice-president gekozen.
Sedert 1830 wijdde hij zich weder hoofdzakelijk aan zijn liefhebberij. Reeds in
1831 verscheen van hem een leerboek der geologie, dat 8 uitgaven beleefde en
een klassiek werk is. Behalve zijn vele werken over geologie heeft hij ook geschreven
over ethnografie en over de classificatie der menschelijke kennis.
Zie: Biographie nationale publiée par l'académie royale des sciences, des lettres
et des beaux arts de Belgique, i.v., waar zijn belangrijkste werken zijn opgenoemd.
Ramaer

[Ondaatje, Mr. Dr. Pieter Philip Juriaan Quint]
ONDAATJE (Mr. Dr. Pieter Philip Juriaan Q u i n t ), geb. te Colombo op Ceylon 18
Juni 1758, overl. te Batavia 18 Apr. 1818, was de zoon van den predikant W i l l e m
J u r i a a n O n d a a t j e en H e r m i n a Q u i n t . Hij vertrok in het belang zijner
opleiding in 1773 naar Nederland en kwam daar het volgende jaar aan. Van 10 Juni
1774 tot 20 Sept. 1778 was hij leerling der latijnsche en grieksche scholen te
Amsterdam om vervolgens te Utrecht te studeeren. Hij promoveerde 15 Nov. 1782
in de philosophie en ging vervolgens in de rechten studeeren. Als heftig Patriot had
hij door zijn oostersche welsprekendheid grooten invloed op de studenten. Hij was
de contubernaal van en zeer bevriend met den dichter, toen ook student, J. Bellamy
(dl. VI, kol. 93) en werd de aanvoerder der studenten bij den drang tot wijziging der
bestaande oligarchie. Weldra werd hun meening ook door vele utrechtsche burgers
gedeeld.
Na zijn meerderjarigheid werd Ondaatje 10 Febr. 1783 burger van Utrecht en 16
Febr. 1784 ook van Wijk bij Duurstede, waar eenzelfde patriotsche beweging gaande
was. Er werden in beide steden vrijkorpsen gevormd. Ondaatje werd van een hunner,
de Zwarte Knechten genaamd, vaandrig. Deze korpsen werden 21 Febr. 1785 door
d
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stadsregeering erkend, maar op 31 Mei d.a.v. werd door zijn tegenpartij een
vervolging tegen hem ingesteld, die evenwel op 2 Aug. op aandrang der bevolking
gestuit werd.
Hoewel zijn welsprekendheid niet van hoog allooi was (hij gebruikte zinnen als:
wij erkennen geen meesters dan God, het volk en de wetten), wist hij in Mrt. 1786
de utrechtsche burgerij tot groot enthousiasme tegen de oligarchie, met wie de
stadhouder sedert eenigen tijd gemeene zaak maakte, te bewegen. Op 11 Mrt. had
een volksoploop plaats en eenige afgevaardigden der menigte, wier woordvoerder
Ondaatje was, deelden op het stadhuis hun wenschen mede. Het gevolg was, dat
17 leden der vroedschap op 13 d.a.v. ontslag namen.
Kort daarna verzetten eenige regenten zich tegen hetgeen zij de tyrannie van
Ondaatje noemen, maar zij werden weder overwonnen.
In den zomer van 1787 deden twee zijner volgers, A. de Nijs en B.F. von Liebeherr,
een reis naar 's Gravenhage, waar zij trachtten toegang tot den Prins te krijgen in
de hoop, dat hij als vroeger, en zooals ook zijn voorgangers gedaan hadden, zich
met het volk zou vereenigen tegen de aristocratie. Het is zeer waarschijnlijk, dat
deze reis op instigatie van Ondaatje geschiedde, want hij heeft zich meermalen
uitgelaten er niet afkeerig van te zijn, met Willem V tot overeenstemming te geraken.
Daar deze evenwel reeds lang geheel de partij der regenten gekozen had, heeft de
reis geen gevolg gehad.
Op 2 Aug. 1786 brak men te Utrecht geheel met het oude régime en vereenigden
de Prinsgezinden zich in een afzonderlijke vergadering te Amersfoort.
Hij verkreeg achtereenvolgens hoogere rangen bij het vrijkorps, waarvan hij deel
uitmaakte, ten laatste was hij majoor. Hij ging in Sept. 1786 naar Leiden en
promoveerde daar 13 Jan. 1787 in de rechten op stellingen. Hij kwam daarna te
Utrecht terug. De stad werd in geduchten staat van tegenweer gebracht en toen
een korps krijgslieden in dienst van den stadhouder op 9 Mei 1787 bij Vreeswijk
slaags geraakte met een utrechtsch vrijkorps, waarbij Ondaatje, hoewel tot een
ander korps behoorende, zich als vrijwilliger had aangesloten, werd het
eerstgenoemde met groote verliezen op de vlucht gejaagd. Hetzelfde gebeurde
eenige weken later tusschen Zeist en Soest. Intusschen werd Wijk bij Duurstede
reeds in Juli 1787 door de stadhouderlijke troepen ingenomen.
Niettegenstaande Utrecht zich zeer goed had kunnen verdedigen tegen de
pruisische legermacht, die 13 Sept. 1787 onder den hertog van Brunswijk ons land
binnenrukte, vluchtte de militaire commandant dier stad, graaf Frederik van
Salm-Grumbach, voor den vijand, zeggende dat die stad niet te verdedigen was.
Nu was ook Ondaatje gedwongen Utrecht te verlaten. Hij begaf zich 2 Oct. naar
Amsterdam en, nadat de Pruisen ook Holland binnengetrokken waren en Amsterdam
bedreigden, over zee naar Hamburg. Doordat Hamburg geheel onder pruisischen
invloed stond, moest hij kort daarna ook die stad verlaten en scheepte zich in naar
Oostende, van waar hij naar Brussel reisde. Eenige jaren was hij aldaar als advocaat
werkzaam. Bij vonnis van 28 Febr. 1789 werd hij wegens crimen lesae majestatis
uit Utrecht en het tot zijn gebied behoorende Vreeswijk gebannen en zijn goederen
verbeurd verklaard, onverminderd zoodanige lijfstraffen als nader bepaald zouden
worden als hij in handen der justitie zou vallen.
In 1790 vertrok hij wegens de brusselsche onlus-
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ten naar Gent, waar hij zijn intrek nam bij zijn vriend von Liebeherr, die bij hetzelfde
vonnis verbannen was, maar nog in genoemd jaar verhuisde hij naar Duinkerken.
In 1792 nam hij dienst in het fransche leger, in 1793 werd hij tot kapitein bevorderd.
Hij maakte den veldtocht van dat jaar tegen Nederland mede en drong met zijn troep
tot Geertruidenberg door. Toen generaal Dumouriez den slag bij Neerwinden op 18
Mrt. 1793 verloor, trok ook zijn korps terug. In Sept. d.a.v. verkreeg hij ontslag uit
den krijgsdienst.
Hij ging nu te Calais wonen en richtte daar een drukkerij op, waar ook eenige
pennevruchten van hem zelf en gedurende verscheidene maanden een dagblad
gedrukt zijn.
Toen in het begin van 1795 Nederland door Pichegru veroverd werd, liquideerde
hij zijn zaken te Calais en vertrok hij hierheen. Hij kwam 11 Apr. in den Haag aan.
Op 10 Mei werd hij benoemd tot onder-secretaris bij den raad van oorlog. Op 1 Mrt.
1796 verwisselde hij deze betrekking met die van lid van den aziatischen raad,
waarvoor hij te Amsterdam ging wonen. Zijn moed en beleid kennende, droegen
zijn ambtgenooten hem op, de noodige maatregelen te nemen om de oostindische
retourvloot, die voor anker lag in de baai van Setubal, naar Nederland te brengen.
Hoewel hij 18 Nov. 1796 in de golf van Biscaye schipbreuk leed, wist hij toch Portugal
te bereiken en voeling met de vloot te krijgen, die zonder de vijandelijke engelsche
vloot ontmoet te hebben, veilig het vaderland bereikte. Daar Engeland grooten
invloed in Portugal had, werd hem echter gelast, dat land te verlaten. Te Madrid
aangekomen, verkreeg hij door bemiddeling van onzen gezant Valckenaer (dl. I,
kol. 1509) een pas en kon zoo 19 Mrt. 1797 naar Nederland terugkeeren en zijn
betrekking weder aanvaarden.
Hij was een der leden van den aziatischen raad, die 17 Jan. 1798 naar den Haag
reisden met de bedoeling, een omkeer tot stand te brengen; het gevolg hiervan was
door den invloed van P. Vreede, Daendels en den franschen generaal Joubert, de
geweldige staatsgreep van 22 d.a.v., terwijl de bedoeling van Ondaatje en zijn
ambtgenooten was geweest, deze verandering op een vreedzame wijze tot stand
te brengen.
Hij werd 21 Febr. 1798 benoemd tot secretaris-generaal bij het nieuw opgerichte
departement van Algemeene politie en binnenlandsche correspondentie, bestaande
ongeveer uit de tegenwoordige departementen van Binnenlandsche Zaken en
Waterstaat en de politie, thans ressorteerende onder Justitie. Agent (= thans minister)
was Mr. A.J. la Pierre. Deze had ook de macht, personen in hechtenis te doen
nemen. Hij maakte daarvan 10 Nov. 1798 gebruik om den president der Tweede
(= thans Eerste) Kamer D. Hoitsma en 7 andere als anarchist verdachte personen
gevangen te doen nemen. De hechtenis van Hoitsma duurde slechts enkele uren,
daar het Uitvoerend Bewind order gaf, hem in vrijheid te stellen.
Veel arbeid gaf aan zijn departement de watersnood van 1799, waarbij door hoog
opperwater, terwijl de rivieren tot den bodem toe bevroren waren, vele deelen van
ons land overstroomden. Het van Rijkswege geven van schadevergoeding aan de
door de overstroomingen benadeelden geschiedde toen in meerdere mate dan
tegenwoordig.
Op 13 Dec. 1799 nam Ondaatje wegens verschil in opvatting met la Pierre ontslag
als secretaris-generaal. Hij bleef lid van den aziatischen raad, waaruit hij evenwel
ook op 15 Mei 1800 ontslag
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nam of verkreeg. Hij zette zich toen als advocaat in den Haag neder. Op 1 Sept.
1801 werd hij tot solliciteur voor de marine benoemd.
Toen er eenigen tijd na den vrede van Amiens in het voorjaar van 1803 weder
oorlog met Engeland dreigde, bood hij zijn diensten aan als militair, en naar
aanleiding van hem gedane beloften verhuisde hij zelfs met zijn vrouw naar Utrecht,
maar er kwam niets van een benoeming.
Toen de raadpensionaris Schimmelpenninck aan het roer kwam, benoemde deze
hem 29 Dec. 1805 tot raad van financiën en lid van den prijsraad te 's Gravenhage.
Hij bleef dit tot de inlijving bij Frankrijk en verhuisde toen naar Parijs, waar hij
raadsheer van den prijsraad werd. Wegens de vele geconfisceerde smokkelwaar
was dit een vrij belangrijke betrekking.
Op 8 Aug. 1814 gaf hij deze betrekking op en keerde naar het vaderland terug.
Hij werd bij besluit van den Souvereinen Vorst van 9 Febr. 1815 bestemd voor een
betrekking in Nederlandsch Oost-Indië, maar hij vertrok daarheen eerst 31 Mrt.
1816. Daar aangekomen, werd hij benoemd tot lid van den Hoogen raad van justitie
te Batavia, maar kort nadat hij deze betrekking aanvaard had, werd hij door een
beroerte getroffen. Hij heeft, in de hoop, dat rust herstel zou geven, drie maanden
verlof verkregen, maar overleed niet lang na afloop daarvan.
Ondaatje was een hartstochtelijk oosterling met edele gevoelens en vele
dichterlijke gaven. Zijn patriotsche gevoelens zijn zooals van zoovelen
langzamerhand gematigd en in 1814 verheugde ook hij zich in het herstel van het
huis Oranje.
Merkwaardig is het, dat hij, de bezielde spreker, in de eerste jaren der bataafsche
republiek nimmer een plaats als volksvertegenwoordiger heeft kunnen bereiken.
Hij huwde 7 Mei 1794 C h r i s t i n a H e s s e l H o e v e n a a r , geb. in Dec. 1767.
overl. 12 Aug. 1818. Zij hadden een zoon, P.P.C. Ortmaer Ondaatje (dl. II, kol.
1021).
Hij schreef: Bijdragen tot de geschiedenis der omwenteling in 1787, 2 dln.,
(Duinkerken 1791 en 1792); in deze werken komt hij voor het eerst met den naam
zijner moeder voor. Zij bestaan voor het grootste gedeelte uit brieven uit den tijd
van 2 Aug. 1786 tot 15 Sept. 1787, toen de Patriotten te Utrecht regeerden.
Uitgegeven op zijn drukkerij te Calais: Courier de Calais, dagblad, van 20 Juni
1794 tot 8 Jan. 1795, en Courier du Pas de Calais, dagblad, van 9 Jan. tot 19 Apr.
1795; Prière républicaine, hymnes sacrées et chants patriotiques pour l'usage dans
le temple de la raison des républicains de la commune de Calais (1794); verder
eenige tabellen.
Later heeft hij als secretaris-generaal een kaart vervaardigd van de verdeeling
der Bataafsche republiek in departementen, districten en ringen. Hij bood haar 21
Sept. 1799 aan het Uitvoerend bewind aan.
Zijn portret werd gegraveerd door Chrétien en in zwarte kunst door J.A. Boland.
Zie over hem M r s . C.M. D a v i e s , Memorials and times of P.P.J. Quint Ondaatje,
met zijn portret, in Werken van het historisch genootschap te Utrecht, Nieuwe Reeks
No. 13 (1870).
Ramaer

[Onderwater, Pompejus]
ONDERWATER (Pompejus), heer van Crayesteyn, geb. te Dordrecht 23 Oct. 1713,
overl. aldaar 29 Aug. 1783, was de zoon van B o u d e w i j n O n d e r w a t e r en
S u s a n n a E v e r w i j n . Hij was ritmeester van een compagnie ruiterij,
onderscheidde zich in 1745 bij de verdediging van
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Doornik en was van 1753 tot zijn overlijden raad en rentmeester-generaal van
Zuid-Holland in den lande van Heusden. Hij was eerst te IJperen gehuwd 13 Dec.
1739 met jkvr. A b i g a ë l C a t h a r i n a d e S a l i s , geb. te IJperen 29 April 1722,
overl. te Breda 3 Dec. 1743, daarna te 's Gravenhage 5 Febr. 1747 met E l i s a b e t h
D i e r k e n s wed. Mr. W i l l e m v a n d e r B u r c h , geb. 28 Sept. 1709, overl. 20
Mei 1796.
van Dalen

[Onversaagd, Hans]
ONVERSAAGD (Hans), geb. te Schalkwijk. Waarschijnlijk is Onversaagd een
bijnaam, zooals de namen van velen in de Sententiën van Alva. Hij diende in 1566
onder Hendrik van Brederode. Op 14 Juli 1568 wordt hij door de commissarissen
van Grijspere en van Lent gedagvaard ‘bijden pander Balthazar die Cruuijff, verclaert
deselve, dat hij aldaer geen goederen en heeft weten te becomen’. Op 11 Febr.
1570 werd hij door Alva verbannen. Hij was later soldaat op de vloot der Watergeuzen
en 1 Apr. 1572 bij de inneming van den Briel.
Zie: M a r c u s , Sententiën, 226; v a n G r o n i n g e n , Gesch. der Watergeuzen,
129, 280, 283, 468; C l e y n , Dankoffer, 74; Werken Hist. Genootsch. Codex
Diplomaticus II, 181, 183,
Vogels

[Onversaecht, Hans]
ONVERSAECHT (Hans), geb. in het land van Munster in 1547. In najaar 1571 dient
hij bij de Watergeuzen op het schip van Brederode. Hij wordt beschreven als een
gedrongen, breedgeschouderd man, van gemiddelde grootte, met weinig rossigen
baard; hij droeg een lederen overkleed en zwart linnen beenkappen, verder
gewapend met een degen en een pistool.
In Sept. 1571 deed hij in opdracht van Lancelot van Brederode een
verspiederstocht in Groningerland en kreeg een brief mee voor de regeering van
Groningen. Door dikken mist begunstigd werd hij aan den dijk gezet, niet ver van
Delfzijl en sloeg dadelijk den weg naar Oldenklooster in. Door de Spanjaarden werd
spoedig ontdekt, dat er spionnen in het land waren, zoodat zijn zending op niets
uitliep; toch schijnt hij ontkomen te zijn.
Zie: v a n V l o t e n , Nederl. Volksopstand, (1858) I, 190, 191; A l t m e y e r , Gueux
de Mer, 112.
Vogels

[Oomen, Adrianus]
OOMEN (Adrianus) priester, licentiaat in de theologie, geb. te Teteringen 9 Dec.
1758, overleed te Dongen 8 Jan. 1817. Hij behaalde te Leuven als student van het
Verken bij de promotie der filosofie 16 Aug. 1780 de plaats van primus van 114
gepromoveerden. Volgens oud gebruik werd hij plechtig ingehaald en gehuldigd.
Nadat hij de priesterwijding had ontvangen en zijn godgeleerde studiën had voltooid,
was hij vier jaar secretaris van den bisschop van Antwerpen. 17 Mrt. 1790 werd hij
geïnstalleerd als pastoor te Gierle, 1797 weigerde hij standvastig den door de
Fransche Republiek geëischten eed van haat af te leggen en leverde de registers
zijner parochie niet in. Om aan gevangenneming te ontkomen, week hij 22 Jan.
1798 uit naar Breda. 20 Sept. 1798 werd hij door den bisschop van Antwerpen
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benoemd tot vicaris-generaal van het bisdom. Te Breda richtte hij een studiehuis
op voor jonge theologanten voornamelijk van bataafsch Brabant, dat het begin werd
van een seminarie. De Bataafsche Republiek vaardigde op aanklacht der Fransche
Republiek een aanhoudingsmandaat tegen hem uit als heler der registers der
parochie van Gierle. Hij vluchtte en hield zich schuil van 30 Oct. tot 23 Dec. 99, toen
hij wederkeerde na eerst de registers te hebben ingeleverd. Hij kocht de pastorij te
Gierle met eigen kapitaal
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terug en zorgde dat een plaatsvervanger, een pater Capucijn, de parochie verzorgde.
Zijn pogingen om de parochie Gierle, toen het concordaat was gesloten, tot een
parochie 2e klas te doen verheffen slaagden niet. Hij werd herbenoemd in Gierle,
doch slechts als deservitor. Dit was aeen der redenen, dat hij afstand deed, 26 Apr.
1803. In dien tusschentijd had hij alles in het werk gesteld om zijn stichting te Breda
als seminarie zoo goed mogelijk in te richten. Hij leidde als president en professor
veel priesters op voor het gedeelte van het voormalige bisdom op hollandsch gebied.
Bij testament was hij door bisschop Nelis van Antwerpen 11 Aug. 1796 aangewezen
als een der uitvoerders. Hij kreeg een legaat wegens bewezen diensten als secretaris
van den bisschop, die 21 Aug. 1798 overleed. Met pastoor Ign. van Gils van Breda,
evenals hij vicaris-generaal, diende hij 5 Maart 1802 te Rome een smeekschrift in
bij den H. Stoel om het bataafsche gedeelte van het bisdom Antwerpen als een
afzonderlijk vicariaat in te deelen. Hun pogingen slaagden, omdat het bisdom van
Antwerpen werd opgeheven en bij Mechelen gevoegd. Hierdoor hielden ook zijn
volmachten als vicaris-generaal op. Hij vestigde zich te Dongen, wegens zijn zwakke
gezondheid, waar hij bestuurder werd van een nieuwe congregatie van
kloosterzusters.
De Catalogus omnium primorum (Mech. 1824) 88 vermeldt ten onrechte, dat hij
overleed als pastoor te Breda.
Zie: Ornatissimo, Doctissimo D. Adriano Oomen ex Teteringen Bredano,
philosopho emerito, in publico quatuor paedag. concursu primo in artibus, solemniter
renuntiato Lovanii XVI Augusti MDCCLXXX celeberrimo pedagogio Aprensi jam
nunc quadruplicem coronam lucrato (Lov. J. Michel 1780) (latijnsche verzen); Bijdr.
gesch. Brabant III (1904), 530-41; K r ü g e r , Gesch. bisd. Breda II, 533; d e R a m ,
Synodicon Belg. Episc Antv. III, blz. CXI, CXII, CXVIII, CXIX, 653-55.
Fruytier

[Oomen, Henricus Joseph]
OOMEN (Henricus Joseph), geb. te Venray 15 Oct. 1795, overl. te Roermond 14
Juli 1859, begr. te Venray, zoon van H e n d r i k O o m e n , medicinae doctor, en
M a r g a r e t h a V e r d e l l e n . Hij werd na de voltooiing zijner studiën 1 Mei 1820
te Keulen priester gewijd, werd in Dec. 1820 kapelaan te Blerick, 11 Febr. 1826
rector van de O.L.V. Kapel te Oostrum en 14 Mei 1834 pastoor te Arcen. In Oct.
1841 werd hij tot eersten president van het herstelde groot seminarie van Roermond
benoemd, welk ambt hij tot zijn dood waarnam. 10 Juli 1854 werd hij eere-kamerheer
van paus Pius IX en, bij de herstelling van het Kathedraal Kapittel in 1859, daarvan
de eerste proost. In hetzelfde jaar werd hij examinator prosynodalis en sedert 14
Juli van dat jaar vicaris-generaal van het bisdom Roermond. Een fraai monument,
'waarop zijn marmeren beeltenis in kanunniks-gewaad, bedekt zijn graf.
Zie: Maasgouw (1882), 664, (1907), 71; Publ. de la soc. hist. et arch. dans le
duché de Limbourg (1898), 57-58.
Verzijl

[Oosting, Mr. Johannes Bieruma]
OOSTING (Mr. Johannes B i e r u m a ), geb. te Leeuwarden 3 Sept. 1816, overl. te
Heerenveen 24 Juli 1885, was de zoon van Mr. J o h a n n e s B i e r u m a O o s t i n g ,
rechter, en S j u c k j e C a t s .
Hij studeerde te Utrecht, waar hij 2 Apr. 1834 werd ingeschreven en waar hij 1840
in de rechten promoveerde op een dissertatie getiteld: De modis acquirendi et
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omittendi usumfructum. Hij, of eigenlijk zijn vader, kreeg 17 Sept. 1830 vergunning,
den naam Bieruma aan zijn naam toe te voegen.
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Hij werd 6 Febr. 1850 benoemd tot grietman van West-Stellingwerf, welke titel in
1851 veranderd werd in burgemeester.
Hij behoorde tot de zeer conservatieve partij en werd in het kiesdistrict Leeuwarden
op 29 Apr. 1852 tot lid der Tweede Kamer gekozen. Reeds bij zijn periodieke
aftreding werd hij 22 Juni d.a.v. niet herkozen. Maar de April- beweging bracht de
conservatieve partij weder op het kussen en Oosting werd 17 Mei 1853 in
Leeuwarden opnieuw gekozen. Ook was hij 10 Mei te voren in het district Heerenveen
tot lid der Provinciale Staten van Friesland gekozen.
Op 14 Apr. 1858 werd hij benoemd tot kantonrechter te Heerenveen en verkreeg
toen ontslag als burgemeester. Ook moest hij aftreden als lid der Tweede Kamer.
Hoewel weder candidaat gesteld, werd hij 25 Mei niet herkozen; de friesche bevolking
was weder overwegend liberaal geworden. Op 9 Mei 1865 werd hij bij zijn periodieke
aftreding als lid der Staten ook niet herkozen.
Op 11 Sept. 1871 werd hij benoemd tot burgemeester van Leeuwarden en het
kiesdistrict Leeuwarden koos hem 24 Juni 1872 opnieuw tot lid der Staten van
Friesland. Bij zijn periodieke aftreding verzocht hij niet in aanmerking te komen en
werd hij 7 Mei 1874 vervangen. Als burgemeester verkreeg hij op zijn verzoek eervol
ontslag bij koninklijk besluit van 28 Aug. 1877 met ingang van 10 Sept. d.a.v.
Hij was vele jaren tot aan zijn dood bestuurslid en eenige jaren voorzitter der
Maatschappij van weldadigheid. Tijdens zijn burgemeesterschap van
West-Stellingwerf woonde hij op van Haren- of Lindenoord onder Wolvega, daarna
op Oranjestein onder Oudeschoot. Hij had ook een huis te Leeuwarden. Hij huwde
12 Nov. 1840 A g a t h a V i c t o r i a B r a n t s m a , geb. 19 Juli 1817, overl. 21 Jan.
1897, bij wie hij een zoon had.
Ramaer

[Ooy, Gerard van (1)]
OOY (Gerard v a n ) (1), heer van Oostrum en Spraeland (bij Venray), in oorkonden
vermeld 1249-1271, was gesproten uit een zijtak van het adellijk geslacht van dien
naam, waarvan het stamhuis bij Nijmegen lag. Hij noemde zich ook Gerard van
Spraeland en komt voor het eerst voor op 2 Febr. 1249 met zijn broeder B e r t h o l d ,
als getuige van graaf Dirk VI van Kleef; 1257 op den dag van Sint Pietersbanden
(1 Aug.) droeg hij graaf Otto II van Gelder zijn dorp Oostrum, ten zutphenschen
rechten, tot leen op; in 1263 verkocht hij de groote en kleine tiende van Spraeland
aan de cistercienser abdij O.L.V. Munster te Roermond, welke gaarne haar
bezittingen vergrootte; deze verkoop werd den 27 Sept. van dat jaar door Hendrik,
bisschop van Luik en den 16 Nov. d.a.v. door Otto II graaf van Gelder bekrachtigd.
Gerard werd 15 Oct. 1268 bij den mislukten aanslag van hertog Walram van Limburg,
heer Dirk van Valkenburg en hun helpers op de stad Keulen, door de Keulenaars
gevangen genomen; 8 Sept. 1270 bezegelde hij met Willem van Broeckhuysen,
ridder, een oorkonde, nopens een verzoening van Reinhold van Boirsheim met de
stad Keulen; 26 Sept. 1270 verzocht Willem, graaf van Gulik aan de stad Keulen
de zonen van Gerard, heer van Spraeland vrij te laten, daar Gerard hem 200 mark
betaald had. Het laatst komt hij voor 14 Maart 1271, toen hij voor zich en zijn door
de Keulenaren gevangen genomen schildknaap aan de stad Keulen urvede onder
borgstelling zwoer.
Zijn zoon G e r a r d (2), welke een Mechtildis tot vrouw had, volgde hem in zijn
goederen op. Hij kwam in twist met de cistercienser-abdij te Roer-
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mond over den verkoop der tienden, en wel over de novaaltiende, welke sedert den
dood des verkoopers op het goed Spraeland onder het kerspel Venray verheven
werd; deze twist werd 14 Dec. 1297 bijgelegd. Denkelijk was M a r i a , de echtgenoote
van Jordanus van Appeltern, die in 1316 den 26en April in oorkonde met haar man
voorkomt, hun erfdochter, aangezien van dien tijd af de heerlijkheden Oostrum en
Spraeland in het bezit van het geslacht van Appeltern kwamen.
Zie: Maasgouw (1890), 33, (1899), 8; Oorkonden no. 331, 332 en 344 op het
stadsarchief van Keulen; J.B. S i v r é , Inventaris van het oud archief der gemeente
Roermond III, 207, 220; F r e d e r i k v a n d e n S a n d e , Commentarius in Gelriae
et Zutphaniae consuetudines feudales (Harderwijk, wed. Thomas Henrici 1625) VII,
43; L a c o m b l e t , Urkunden II, no. 736; E n n e n s , Geschichte der Stadt Köln III,
201-2; M.J. J a n s s e n , Historie der aloude heerlijkheid Spraeland-Oostrum (Venray)
in Publ. de la soc. hist. et arch. dans le duché de Limbourg 1896-97, 9-14.
Verzijl

[Oppenheim, Henricus van]
OPPENHEIM Henricus v a n , geb. te Nijmegen 10 Dec. 1634, overl, te Mechelen
19 Juli 1704. In 1660 trad hij in de Sociëteit van Jesus en in 1671 werd hij naar de
hollandsche missie gezonden. Eerst was hij te 's Hertogenbosch, waar zich steeds
eenige Jezuïeten ophielden. De komst der Franschen verschafte aan de Katholieken
een kortstondig tijdperk van vrijheid. In 1673 werd hij naar Witgaard gezonden. Na
een tweede verblijf te den Bosch kwam hij in 1681 naar Raalte waar hij blootstond
aan dezelfde vervolging als zijn medebroeders te Wijhe. In 1685 werd hij naar
Zierikzee overgeplaatst en later naar Mechelen.
Zie: Arch. Utrecht III, 382, XXX, 275.
Kleijntjens

[Ossenberch, Willem Hendrik van]
OSSENBERCH (Willem Hendrik v a n ), geb. te IJperen vermoedelijk omstreeks
1720, overl. te Batavia 21 Juli 1770. Hij ging in 1742 als vaandrig in dienst bij het
leger der O.I.C., waarin hij het tot majoor bij de dragonders gebracht had, toen hij
toegevoegd werd aan den G.-G. van Imhoff tijdens diens bekende javasche zeeen landreis (1746). Bevorderd tot luitenant-kolonel, verdreef hij de rebellen uit
Bagelen, dat tot rust gebracht werd (1750), streed vervolgens in Bantam (1752),
waar hij zich door zijn beleid en moed onderscheidde en werd daarna als veldoverste
den zieken Joh. Andr. v. Hohendorff, gouverneur van Java's N.O. kust ter zijde
gesteld. Daar had hij ruimschoots gelegenheid zich als bekwaam bestuursambtenaar
te doen kennen; 1755 werd hij aangewezen als onze vertegenwoordiger in Bantam.
Als welverdiende erkenning zijner prestaties aldaar viel hem de benoeming (1761)
ten deel tot extra-ordin. lid in den Raad van Indië, om nog in Oct. van dat jaar
Nicolaas Hartingh (dit dl. kol. 694) als gouverneur van Java (d.i. Java's N.O. kust
met Semarang als standplaats) te vervangen. Hier was zijn pad eenigszins geëffend
door zijn voorganger, die Java door zijn bestuur ‘van een seer drukkende lastpost
in een winstbevend wingewest’ veranderd had. O. heeft daar zeer nuttig werk verricht
door in de Vorstenlanden, dus zoowel in het gebied van den Sultan als in dat van
den Soesoehoenan, de uitsluitende gangbaarheid van 's Compagnies pasmunt te
bewerken. Ook wist hij de circulatie daarvan in de strandgewesten dermate te
verzekeren, dat al spoedig voor den kleinen man een gangbare munt op Java was
ingevoerd. Nadat sinds 1757 het rijk van Mataram in drie afzonder-
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lijke gebieden verbrokkeld was, werd het de moeilijke taak der semarangsche
gouverneurs om met behulp der residenten aan de vorstelijke hoven het staatkundig
evenwicht te bewaren. Dit kostte hem, naar hij zelf schreef, menigen slapeloozen
nacht. In 1765 werd hij afgelost en benoemd tot ord. raad, in welke functie hij het
zijne er toe bijgedragen heeft, dat het Z.O. deel van de tegenwoordige afdeeling
Banjoewangi, het landschap Balambangan, met het oog op de gevaarlijke nabijheid
van Bali, door de Compagnie bezet werd. Ook de vrees, dat de Engelschen ons
vóór zouden zijn, bewoog ons in 1767 tot dien maatregel.
Zie: R o b i d é v.d. A a in Bijdr. v.d. T.-, L.- en Vk. van Ned.-Ind. V 1881; d e
J o n g e Opkomst XI blz. LXII, waarin zijn Memorie van overgave is opgenomen;
Kroniek Hist. Gen. (1882); v a n D e v e n t e r , De Nederl. op Java II (Haarl. z.j.)
198, 230; d e H a a n , Priangan III (Batav. 1912).
Bartelds

[Osy, Christina]
OSY (Christina), geb. te Rotterdam 28 Aug. 1715, overl. aldaar 18 Mei 1791. De
drang naar het kloosterleven openbaarde zich na de Hervorming onder de
Katholieken van de Noordelijke Nederlanden op geheel eigenaardige manier: meisjes
en weduwen, welke die roeping gevoelden, maar onder den druk der
tijdsomstandigheden daaraan niet konden voldoen, bleven of in de familie verkeeren
en trachtten in het ouderlijk huis de evangelische raden te beoefenen, ofwel zij
vereenigden zich met gelijkgezinden en vormden één of meer communiteiten, gelijk
in den ‘Hoeck’ te Haarlem en op het Bagijnenhof van Delft. Ofschoon het
kloostergewaad bij de Wet verboden was, kleedden zij zich toch zoo stemmig
mogelijk en op gelijke wijze. Haar streven was om, zooveel zij dit vermochten, de
kerk te dienen en haar priesters behulpzaam te wezen. Vandaar de naam van
‘klopzusters’; wanneer er een godsdienstige bijeenkomst in het geheim zou plaats
hebben, waren zij het, die dat gingen rondzeggen. Verder zorgden zij voor de
kerkgewaden, het altaarlinnen en gewoonlijk ook voor het huishouden van den
missiepriester. Anderen gaven catechismus-onderricht of verpleegden zieken. legden
de dooden af en baden met de geburen bij het lijk. Groote omzichtigheid was echter
geboden, want de predikanten hadden herhaaldelijk bij de regeering geklaagd over
deze klopzusters en plakkaten waren daarvan het gevolg geweest. Dit moest voorop
gesteld om den werkkring van klopje Osy toe te lichten. Zij was de eenige dochter
van vermogende ouders te Rotterdam; haar vader werd in 1718 hoofdman van het
Wijnkoopersgilde aldaar. Op vier-en-twintigjarigen leeftijd Tertiarisse geworden,
besteedde zij een deel van haar inkomsten voor ondersteuning van armen, een
ander gedeelte voor het versieren van de Sint Rosaliekerk, waar zij gewoon was te
kerken. Bij haar intrede in de Orde, bij haar zilveren en ook bij haar gouden jubilé
als Tertiarisse, schonk zij telkens één van de zilveren altaarsieraden, welke op
hooge feesten daar nog prijken. En bij haar dood bleek, dat zij het ouderlijk huis, in
de Wagenstraat, naast de pastorie gelegen, aan de Franciscaner Orde had vermaakt.
Haar portret als klopje bevindt zich in de pastorie.
Over haar: Rotterdam in den loop der eeuwen dl. II, 1, blz. 98.
Hensen

[Otterstedt, Antonius]
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OTTERSTEDT (Antonius), kartuizer, geb. te Munster in Westfalen, overl. 11 Juni
1661 te Roermond. Hij was geprofest monnik van het kartuizerklooster Marienburg
bij Dulmen. Achtereenvolgens bekleedde hij de ambten van sacrista in de char-
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treuse Vogelsang bij Gulik en van procurator in de kloosters te Dulmen en te
Roermond. In 1654 werd hij gekozen tot prior van het klooster Bethlehem te
Roermond als opvolger van Dom Joseph Raymundi (zie art.), die op 16 Juli van dat
jaar was overleden. Gedurende bijna 7 jaar heeft hij dit convent bestuurd. Na zijn
overlijden is hij als prior opgevolgd door Dom Adrianus Poijen (zie art.).
Zie: Cartae Capituli Generalis Ordinis Cartusiensis (ms. Certosa del Galuzzo,
Florence): Publications de la Soc. Hist. et Arch. dans le duché de Limbourg, XIX,
367-370.
Scholtens

[Oudenbosch, Adrianus van]
OUDENBOSCH (Adrianus v a n ), benedictijn geb. in het dorp Oudenbosch (N. Br.),
overleed te Luik omstreeks 1482. Hij nam het kloosterhabijt aan in de abdij van Sint
Laurentius te Luik 8 Dec. 1440, waar: hij werkzaam was als bibliothecaris en cantor
omstreeks 1464, en waarschijnlijk ook als cellier. Hij heeft zich zeer verdienstelijk
gemaakt door het opzoeken van gegevens voor de geschiedenis en het schrijven
van kronieken. Hij stond in hoog aanzien te Luik, zooals de gebeurtenissen uit zijn
leven aantoonen. Hij trad op als een der afgevaardigden van de geestelijkheid van
Luik, 22 Apr. 1470 (B e r l i è r e , Inv. analyt. des diversa Cameralia des arch.
Vaticanes no. 663). Hij was verbonden aan den persoon van sir Guido de
Humbercourt, afgevaardigd veldheer van den hertog van Bourgondië tijdens den
opstand der Luikenaars, 1467. Van de historische werken van Adrianus van O. zijn
vele verloren gegaan. Ze worden opgesomd in: Revue Bénédictine XII (1895) 485-87.
De kroniek van hem, een voorname bron voor de geschiedenis van dien tijd, is
uitgegeven door Dom. M a r t è n e , Rerum Leodiensium historia sub Johanne
Heinsbergio et Ludovico Borbonio episcopis in: Amplissima collectio IV, 1201-1378.
C. d e B o r m a n gaf opnieuw uit: Chronique d' Adrien d' Oudenbosch (Liège 1903).
Het werk werd vertaald in het Fransch door J. A l e x a n d r e (Liège 1903). Zijn
geschiedenis van de abdij Sint Laurentius 1038-1475 werd eveneens uitgegeven
door D. M a r t è n e , Amnpl. collectio IV col. 1063-1164. D a r i s schrijft hem ook
toe: L'histoire de la collégiale d' Incourt, eveneens door D. M a r t è n e uitgegeven.
Over een brief van hem aangaande de vereering van St. Josef zie Catal. cod.
hagiogr. bibl. reg. (Bruxell.) II, 342. Over verschillende aanteekeningen in de
handschr. der koninkl. bibl. te Brussel, zie: v.d. G h e y n , Catal. mss. bibl. Brux. II,
297 no. 342, III, 19 no. 310, 64 no. 1662, IV, 20 no. 2529.
F o p p e n s , Bibl. Belg I, 22; d e W i n d , Bibl. nederl. gesch. I, 87; Biogr. Nat.
Belg. I, 85-86, enz. vermelden Adriaan v.d. O., doch zeer beknopt.
Zie: Analectes hist. eccl. XX (1888) 415; D a r i s , hist. dioc. et princip. de Liège
XVe siècle (Liége 1887) 640; S. B a l a n , Sources de l'hist. du pays de Liége (Brux.
1903), 619-627; Dictionnaire d'histoire et de géogr. eccl. (Paris 1912) I, 633.
Fruytier

[Ouzeel, Jacobus, later Augustinus]
OUZEEL (Jacobus, later Augustinus), O u s e e l s , ook wel verkeerdelijk O y s e l s ,
predikant, daarna priester, geb. te Leiden 1612 (niet in Friesland, zooals Bat. Sac.
II, 450 beweert), overleed (volgens Bat. Sac.) 25 Jan. 1661; volgens het necroloog
der geestelijken van Haarlem (De Katholiek LX, 346) en zijn levensbeschrijving
overleed hij te Enkhuizen 28 Jan. 1662. Zijn ouders, afkomstig uit Doornik, waren
protestant. Zij lieten den ernstigen, karaktervasten en vluggen jongeling studeeren
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aan de universiteit zijner geboortestad, waar hij 8 Mrt. 1638 als student der theologie
werd ingeschreven. Als proponent predikte hij te Noordwijk-Binnen. Kort daarna
kwam hij in aanraking met den bekenden katholieken priester Leonardus Marius,
wat tot een eindbeslissing voerde van een stap, dien hij reeds lang overwoog; 1640
ging hij over tot de Katholieke kerk. Bij het H. Vormecl ontving hij den naam van
A u g u s t i n u s . Hij begaf zich naar Leuven in het college der Hollandsche missie,
waar hij 3¼ jaar in de godgeleerdheid studeerde en 1644 priester gewijd werd.
Daarna keerde hij naar Holland weer om als medehelper van Eilert van Alma te
Enkhuizen werkzaam te zijn. Eerst na verscheiden jaren, Aug. 1648, ontving Jac.
Ouzeel een dagvaarding van den kerkeraad van Leiden om zich te verantwoorden
over zijn afval. Een maand later 12 Sept. zond Ouzeel een krachtig antwoord,
meegedeeld in Studiën XLII, 415-425. De levensschets aldaar van Jac. Ouzeel door
P. A l l a r d S.J. 390-430 is ontleend aan een anoniem werkje: De bekeeringe en
het Godtvruchtigh leven van de Godt-soeckende ende seer geleerde Heer Jacobus
Augustinus Ouzeel ofte den tweede Augustijn. (Antw. Corn. Woons, 1663). De
schrijver vermeldt niets van den zielzorgelijken arbeid te Enkhuizen, waar in dien
tijd scherpe vervolgingsmaatregelen tegen de Katholieken werden uitgeschreven,
1649. Uitvoeriger verhaalt hij het verstorven leven, de godsvrucht en dèn studieijver
van den bekeerling. Enchusana, door E.H. R i j k e n b e r g in Bijdr. bisdom Haarlem
XXXVII, (1917) 37, 42 vermeldt alleen, dat O. in Enkhuizen werkzaam was bij pastoor
Alma in de statie St. Gommarus en de nieuwe statie St. Pancratius oprichtte. De
schrijver heeft de schets van P. Allard niet gekend, waarschijnlijk omdat hij, in
navolging van Batavia sacra, Jac. Aug. Ouzeel, als Augustinus van Oysel bestempelt.
J. d e l a T o r r e in zijn Relatio seu descriptio status religionis cath. in Hollandia,
1656, vermeldt als socius van ab Alma den bekeerden calvinistischen predikant
Aug. ab Oysel en diens neef Hermanus Jeursma (Arch. Utr. XI, 151).
Bij den dood van Jac. Ouzeel zette de zoon zijner zuster, die dus ook Katholiek
was geworden, zijn arbeid in de St. Pancratius voort. Deze Herman Joersna (zie dit
deel kol. 929), overleed als pastoor te Steenwijkerwold 25 Oct. 1691.
Fruytier

[Oyen, Florentius van]
OYEN (Florentius v a n ), naar zijn geboorteplaats ook L e y d a n u s genaamd,
minderbroederobservant, geb. 1515, overleed te Mechelen 20 Juni 1595. Hij was
een onverschrokken en welsprekend prediker, die ontzettend veel van zijn
tegenstanders moest verduren. Juli 1570 werd hij te Amsterdam gekozen tot
provinciaal, welk ambt hij bekleedde tot Augustus 1574, toen Mathias Cats (dl. VI,
kol. 286) hem opvolgde. Hij beleefde de vervolgingsjaren 1572-1584, gedurende
welke de Franciscanen overal op de bitterste wijze werden gekweld, verjaagd en
velen als slachtoffer vielen van den godsdiensthaat. Toen hij gardiaan was te
Mechelen benoemde hem de generaal zijner orde, 12 Jan. 1580, tot commissaris
in de duitsche provincie der Nederlanden. Zijn grafschrift vindt men bij S a n d e r u s .
Hij liet in handschrift na: Wegen, die ons leijen in 't hemels Jherusalem, en een
werkje over de martelaren zijner ordesprovincie, door den generaal zijner orde 1581
in druk uitgegeven te Napels en herdrukt 1582: Historia passionis novorum in
Germaniae Inferioris provin-
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cia Constantissimorum Martyrum Ordinis sancti Francisci ex Observantia a
Reverendo Patre Florentino Leydano ejusdem Provinciae Ministro collecta (Ingolstadii
1582). Bladzijde 25-66 bevatten het geschrift van P. Fl. van Oyen.
Zie: Bijdr. bisdom Haarlem XI, 96; D i r k s , Hist. Litt. et bibliogr. des Frères mineurs
de l' Observance 118; S a n d e r u s , Chorographia sacra Brab. III ed. 1727, 183;
Biogr. nat. Belg. XVI, 430; Collectanea Franciscana Neerlandica, uitgegeven bij het
zevende eeuwfeest van den H. Franciscus 1927, 267-284.
Fruytier

[Oyen, Johannes Henricus van]
OYEN (Johannes Henricus v a n ), geb. te Helden (Limb.) 8 Sept. 1816, priester,
professor der universiteit van Leuven, overleed te Helden, ten huize zijner ouders,
25 Oct. 1858 oud 42 jaar. Hij begon de lagere studie te Weert, welke hij voltooide
te Rolduc op het klein seminarie. Hij was een der eerste leerlingen, toen in deze
abdij het klein seminarie werd geopend 17 Oct. 1831. Hij onderscheidde zich
bijzonder in de wis-, natuuren scheikunde. Naast zijn leermeester, professor M.
Erens, gaf hij daar reeds les sedert 1839. Hij vol-
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looide tevens de noodige studie der theologie en werd 6 Maart 1841 priester gewijd
te Luik. Hij ging met de professoren van Rolduc over naar Sint Truiden, toen wegens
de afscheiding van Limburg van België het luiksche seminarie van Rolduc daarheen
verplaatst werd. Hij volgde daarna als student aan de leuvensche universiteit de
lessen van natuur- en scheikunde, om gespecialiseerd in die vakken naar zijn
seminaristen in St. Truiden weer te keeren. Tijdens het schooljaar 1854-55 werd hij
benoemd tot professor aan de universiteit te Leuven voor de lessen der géologie
en minéralogie. Het volgend jaar gaf hij tevens de lessen van natuur-, schei- en
sterrenkunde tijdens de ziekte van professor Crahay, wiens opvolger hij werd.
Studenten en professoren waren in diepen rouw, toen zij het vroegtijdig overlijden
vernamen van den hoogvereerden professor. Zie de redevoeringen van den rector
der hoogeschool d e R a m , van professor v a n B e n e d e n en van den student
E u g . H u b e r t in Annuaire univers. cath. de Louvain 1859, 193-240; K e r s t e n s ,
Journal historique XXV, 1858-59, 409.
Fruytier
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P.
[Padtbrugge, Robertus]
PADTBRUGGE (Robertus), geb. te Parijs 1638 of Dec. 37, waarschijnlijk uit
vlaamsche ouders, plaats en datum van overl. onbekend. Op 25 Nov. 1661 werd
hij ingeschreven als student in de medicijnen aan de leidsche hoogeschool, waar
hij promoveerde op een proefschrift De apoplexia 27 Apr. 1663. Hij moet toen in
dienst der O.-I.C. gegaan zijn, is naar Europa teruggekeerd en wederom uitgevaren
van Texel (Oct. 1670) naar Ceilon als opperkoopman op de fluit ‘Sparendam’. Van
zijn wedervaren op die uitreis heeft hij een relaas geleverd, dat nooit gedrukt is. Het
bevindt zich op 's Rijks Archief. Op dat eiland, waar Rijcklof van Goens gouverneur
was (dl. VI, kol. 588) bleef hij tot 1672, toen hem een zending naar Maskate, in
Arabië aan de golf van Oman, opgedragen werd. Naar Batavia teruggekeerd, ontving
hij zijn aanstelling tot gouverneur van Ternate (11 Dec. 1676), welk ambt hij tot 8
Jan. 1680 heeft vervuld. De Sangi- en Talaudeilanden, benevens Gorontalo en
Limboto bracht hij in 1677 onder het gezag der Compagnie. Na tot in de tweede
helft van 1681 het gouverneurschap van Banda waargenomen te hebben, waar hij
zijn opgedane bevindingen heeft neergelegd in zijn niet uitgegeven, op het Rijksarch.
berustend Visite in Banda gedaan, benoemde de regeering hem tot gouverneur van
Ambon (Jan. 1682-Aug. 87). Zijn opvolger was daar de Haas. Een jaar lang was hij
vervolgens te Batavia werkzaam als extra-ord. lid in den Raad van Indië, tot hij
repatrieerde als admiraal op de retourvloot van 16 Nov. 1688. Hij verdwijnt dan uit
de geschiedenis.
Padtbrugge heeft zich in 's Compagnies historie een goeden naam verzekerd.
Op zijn dienstreizen hield hij een journaal, waarin hij naast vele andere
bijzonderheden ook beschrijvingen en teekeningen van merkwaardigheden der flora
en fauna opneemt. In zijn hoedanigheid van gouverneur stond hij bekend als een
krachtdadig, ontwikkeld man, waarvan ook zijn flink gestelde rapporten getuigen.
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Zijn streven om goede zeekaarten te vervaardigen, waaraan toen groot gebrek was,
is nog in onzen tijd herdacht. Valentijn, die hem van nabij op Ambon had leeren
kennen, prijst hem als een ijverig en eerlijk, zij het ietwat eigenzinnig man, ‘die
onbesproken en deugdelijk leefde, zijn ambt zeer naarstig en oprecht bediende, en
niet minder dan inhalende of baatzuchtig, zoo in het gerichte, als bij andere
voorvallen, waarvan hij zeer stil veel geld trekken kon, doch 't geen zijn Ed. zeer
edelmoedig weigerde.’
Hij was volgens Valentijn ‘een behuwde zoon van den bekenden heer Peyrerius’
(Isaac de la Peyrère uit Gasconje), schrijver van het boekje over de Praeadamiten,
‘aan wiens gevaarlijke gevoelens zijn Ed. mede vast was.’ De naam zijner vrouw
was C a t h a r i n a v a n H o o g e v e e n , die hem een dochter J o h a n n a schonk,
later gehuwd met den heer v a n V l i e t .
Zie: Valentijn Ib, 334 e.v., 350 e.v., IIb, 245 e.v.; d e H a a n , Priangan II;
R u m p h i u s , Herbarium Amboinense I, 88, VI, 184; A b e n d a n o n in Tijdschr.
v.h. Aardr. Gen. XXXIV, 1917; Daghregister 282, 330 (1671); Bijdr. tot de T.L. en
Vk. v. N.I. (1867) met 2 van zijn waardevolle rapporten.
Bartelds

[Paeschen, Harman]
PAESCHEN (Harman), geb. te Amsterdam.
In 1566 nam hij deel aan de oproerige beweging in Amsterdam; in voorjaar 1567,
toen de soldaten van Hendrik van Brederode in Ouderkerk lagen, kwam hij deze
bezoeken. Hij werd 1 Sept. 1568 door Alva verbannen. Op 5 Maart 1568 werden
zijn goederen beschreven. Als balling was hij in Duitschland, toen hij in Aug. 1570
door Reinier Cant voor de vloot der Watergeuzen werd aangeworven.
Zie over hem: M a r c u s , Sententiën, 123; v a n V l o t e n , Nederl. Volksopstand
(1858) I, 165, 307; Gemeente Archief van Amsterdam, Dagverhaal van de troebelen
1563-1572, 9.
Vogels
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[Paeschen, Jacob]
PAESCHEN (Jacob), geb. te Amsterdam.
Hij was poorter van Amsterdam en werd wegens deelneming aan de troebelen
van 1566 op 1 Sept. 1568 verbannen. Op 5 Maart 1568 werden zijn goederen
beschreven; hij woonde toen in Amersfoort. In Sept. 1569 was hij luitenant van
Schoon Michiel op de vloot van admiraal Dolhain. In Juni 1570 dient hij bij de
Watergeuzen op het schip van Jan van Troyen en was op dit schip voor het Vlie,
toen Troyen werd gevangen genomen.
Zie over hem: M a r c u s , Sententiën, 123; v a n V l o t e n , Nederl. Votksopstand
(1858) I, 298; t e r G o u w , Gesch. van Amsterdam VI, 322; Gem. Archief van
Amsterdam, Dagverhaal van de troebelen 1563-1572, 9, en Confessieboek
1567-1572, p. 236 vo.
Vogels

[Papen, Andries]
PAPEN (Andries), data van geb. en overl. onbekend. Hij behoorde tot de eerste
Watergeuzen. In Aug. 1568 neemt hij in het Buse Diep een schip uit Haarlem, dat
met hout geladen uit Noorwegen kwam. De ambtman van Grieth liet de Watergeuzen
achterna zeilen, waarop deze het geroofde schip verlieten en vluchtten. In 1570
nam hij op de Ooster Eems een ander schip; verder wordt zijn naam niet meer
genoemd.
Zie over hem: Archief van Emden, Defensionales 92, aldaar Vrijbuitersschade
Protokol van 28 Juni 1571.
Vogels

[Pars, Adriaan]
PARS (Adriaan), geb. 16 Oct. 1641 te 's Gravenhage, overl. te Katwijk 30 Mrt. 1719.
Hij is te Leiden 12 Oct. 1658 ingeschreven als theol. stud. en werd 13 Mei 1671
predikant te Katwijk a.d. Rijn. De omgeving heeft hem er stellig toe gebracht de
oudste geschiedenis van deze streek te onderzoeken. Het resultaat daarvan legde
hij neer in zijn Catti aborigines Batavorum. Dat is: De Katten, de voorouders der
o

o

Batavieren. Met kopere plaatkens (Leiden 1688, 8 , 2e dr. aldaar 1697, 8 ; herdr.
onder den titel: Catti aborigines Batavorum, ofte de twee Katwijken.... met de huizen
o
te Britten en Sand. Met aant. van P. v a n d e r S c h e l l i n g (Leiden 1745, 8 ).
o
Daarbij sluit weer aan zijn: Rijnsburgse oudheden (Leiden 1693, 8 ). Het meest
bekend is Pars gebleven door zijn Index Batavicus of Naamrol der Batavise en
o
Hollandse schrijvers (Leiden 1690, 8 ). Terecht zegt d e W i n d van dit werk: ‘Met
groote naarstigheid heeft deze van de geschriften, ons vaderland betreffende, welke
hij magtig kon worden, de titels opgegeven en meestal uittreksels uit de voorredenen
geleverd. Doch hierbij bepaalt zich dan ook zijn arbeid, die, hoe veel goeds en min
bekends ook hier en daar in zijn werk te vinden zijn moge, echter in geenen deele
voor een oordeelkundig overzigt kan doorgaan, en zelfs, als bloote naamlijst
beschouwd, gebrekkig en onvolledig is.’
Voorts schreef hij vele latijnsche en nederlandsche gelegenheidsgedichten en
stichtelijke verzen, ook verscheiden theologische geschriften; o.a. Treurlied van den
o
gekruisten Kristus... (Leiden 1685, 12 ); Keten van Heerlijkheden ter eeren van de
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verheerlijkte Messias... (Leiden 1688), waarachter de eerste bijdragen van zijn
Katwijksche Oudheden zijn uitgegeven; Messias vaticinans op de profeterende
Heiland... (1693).
Zijn door A. van Halen geschilderd portret is in het Rijksmuseum te Amsterdam;
A. van Zijlvelt en S. Fokke graveerden zijn portret.
Zie: d e W i n d , Bibliotheek der Ned. geschiedschrijvers II; 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. Ned. Lett. i.v.; t e W i n k e l ,
Ontwikkelingsgang der Ned. letterkunde II, 559 vlg.
Brugmans
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[Paspoort, Zacharias]
PASPOORT (Zacharias), zoon van C o r n e l i s G a l e n u s P a s p o o r t en
E l i s a b e t h M a r i a S c h o r e r , geb. te Middelburg 3 Maart 1759, gest. aldaar
29 Juni 1824. Hij studeerde te Leiden en vestigde zich in 1779 als advocaat in zijn
vaderstad. Spoedig werd hij tot lid van den stedelijken raad gekozen, wat hij tot de
revolutie van 1795 is gebleven. Na 1801 werd hij lid van den departementalen raad
en na de omwenteling van 1813 lid der Staten van Zeeland, welk ambt hij tot zijn
dood heeft bekleed. Van 1814 tot zijn dood was hij bovendien rechter in de rechtbank
van eersten aanleg te Middelburg. Hij huwde in Oct. 1791 te Breda C o r n e l i a d e
V r i e s e , dochter van C o r n e l i s D a v i d d e V r i e s e en M a g d a l e n a
A d r i a n a R a d e m a c h e r . Paspoort's voornaamste historisch werk is zijn
Beschrijving van Zeeland, zijnde het IXe en Xe deel van den Tegenwoordigen Staat
der Vereenigde Nederlanden (Middelburg 1820), dat een nieuwe bewerking is van
het werk van B o d d a e r t e n v a n d e r S c h a t t e en dat nog waarde heeft, al
was de auteur wat te veel man van den ouden stempel.
Zie: N a g t g l a s , Levensberichten van Zeeuwen II, 349.
Brugmans

[Pelgrimsz, Wouter]
PELGRIMSZ (Wouter), W a l t e r u s P e l g r i m i , kartuizer, overl. 8 Mei 1451 te
Amsterdam. Hij was geprofest monnik van het kartuizerklooster van Sint Andries
ter Zaliger Haven buiten Amsterdam. Zoowel hij als zijn vader hebben aan dit convent
vele weldaden bewezen. Op kosten zijns vaders was er voor hem in 1410 aan dit
klooster een cel bijgebouwd, Toen Otto Amilii de Moerdrecht (dl. V, kol. 10), prior
van de chartreuse Nieuwlicht bij Utrecht, in 1434 werd belast met het bestuur van
het kartuizerklooster te Brugge, werd hij diens opvolger in Utrecht. Nadat hij dit
klooster aanvankelijk als rector bestuurd had, benoemde het generaal kapittel der
Grande Chartreuse hem in 1435 tot prior. Omstreeks 1439 werd hij weder uit dit
ambt ontheven en opgevolgd door Thomas de Mynen (zie art.). Hierna keerde hij
weer terug naar het huis zijner professie. In Nieuwlicht bloeide in deze jaren de
kunst van het afschrijven en verluchten van boeken.
Zie: Cartae Capituti Generalis Ordinis Cartusiensis (ms. Certosa del Galuzzo,
Florence); L. v a n H a s s e l t , Het Necrologium van het Karthuizerklooster Nieuwlicht
of Bloemendaal buiten Utrecht in Bijdr. en Med. Hits. Gen. Utrecht 1886, IX, 155,
266; P. S c h e l t e m a , Aemstels Oudheid (Amst. 1855), 36 e.v.; Archief Gesch.
Aartsbisd. Utrecht LIII (1929), 327.
Scholtens

[Philipse, Mr. Anthony Willem]
PHILIPSE (Mr. Anthony Willem), geb. te Middelburg 10 Sept. 1766, overl. te 's
Gravenhage 18 Febr. 1845, was de zoon van J o h a n P h i l i p s e en M a r t h a
Fournier.
Hij werd reeds in 1783 gezworen klerk van het bof van Vlaanderen (het
generaliteitsland Staats Vlaanderen) te Middelburg. Onderwijl ging hij te Leiden
studeeren, waar hij 18 Sept. 1786 ingeschreven werd, en promoveerde hij aldaar
op 19 Juni 1790 op een dissertatie De fideicommissis familiae relictis.
In 1790 werd hij lid van het college voor het landrecht op Walcheren. In 1791
werd hij bevorderd tot commies-generaal voor de gemeene middelen en het klein
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zegel, in 1792 kreeg hij ontslag als lid van het landrecht-college en in 1795 werd hij
schepen en president der rechtbank te Middelburg en tegelijk baljuw van de wateren
en stroomen in Zeeland. Uit de drie laatstgenoemde betrekkingen kreeg hij ontslag,
toen hij in 1803 werd benoemd tot
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procureur-generaal bij het departementaal gerechtshof te Middelburg. Hiermede
combineerde hij de betrekking van advocaat-fiscaal voor de middelen te lande in
het departement Zeeland, waartoe hij 22 Nov. 1805 werd benoemd.
Op 9 Mei 1810 werd hij benoemd tot chef der 2e divisie aan het departement van
Financiën. Hij verhuisde toen naar Amsterdam. Hij werd 11 Juli 1810 opgenomen
in den conseil d'arrondissement van Middelburg, maar dit had geen gevolg. Dit
verblijf was van korten duur daar hij 24 Jan. 1811 benoemd werd tot
advocaat-generaal bij het keizerlijk gerechtshof te 's Gravenhage.
Na onze bevrijding werd hij 1 Dec. 1813 benoemd tot procureur-generaal bij het
hoog gerechtshof te 's Gravenhage. Dit hof berechtte toen in hoogste instantie het
geheele rijk en na de vereeniging met België de thans nederlandsche provinciën
behalve Limburg. Tevens werd hij belast met het algemeen toezicht op de politie in
zijn ressort. Als zoodanig maakte hij deel uit van het ministerie. Als algemeen
departement van bestuur werd dit met ingang van 1 Apr. 1818 opgeheven en bij
Justitie gebracht.
Op 18 Jan. 1814 werd hij lid eener commissie tot herziening van het Burgerlijk
wetboek. Eerst in 1838 is deze herziening tot stand gekomen.
Bij de reorganisatie der rechterlijke macht, ingevolge de wet van 28 Apr. 1835,
werd hij bij koninklijk besluit van 17 Mei 1838 benoemd tot president van den toen
nieuw opgerichten Hoogen Raad, die voortaan uitsluitend hof van cassatie was. Op
30 Sept. d.a.v. is de Hooge Raad infunctie getreden. Philipse is tot zijn overlijden
president gebleven. Hij huwde in 1795 J o h a n n a H e n d r i k a v a n V o o r s t ,
geb. in 1772, die, na 19 Maart 1796 van een zoon bevallen te zijn, op 23 Mei van
dat jaar overleed; hij hertrouwde 13 Maart 1797 met A n n a J o h a n n a v a n
L e m z e e l e , geb. 13 Sept. 1775, overl. 9 Maart 1863, bij wie hij een zoon had, die
volgt.
Ramaer

[Philipse, Mr. Johan Antoni]
PHILIPSE (Mr. Johan Antoni), geb. te Middelburg 19 Maart 1800, overl. te 's
Gravenhage 10 Mei 1884, was de zoon van Mr. A.W. Philipse, die voorgaat, en A.J.
v a n L e m z e e l e . Hij werd als student aan de universiteit te Leiden ingeschreven
9 Mei 1817 en promoveerde aldaar in de rechten 14 Dec. 1822 op een dissertatie
De conatu delinquendi.
Hij vestigde zich te 's Gravenhage als advocaat en werd 14 Jan. 1824 benoemd
tot buitengewoon substituut van den procureur-generaal bij het hoog gerechtshof
te 's Gravenhage. In Nov. 1826 werd hij gewoon substituut en 27 Juli 1833
advocaat-generaal bij dat hof.
Bij de reorganisatie der rechterlijke macht ingevolge de wet van 28 Apr. 1835
werd hij 16 Sept. 1838 benoemd tot raadsheer in het toen opgerichte civiele
gerechtshof te 's Gravenhage, welks ressort zich (voor civiele zaken) uitstrekte over
de geheele provincie Holland. Toen ten gevolge der grondwetswijziging van 1840
bij de wet van 26 Mei 1841 een gerechtshof voor alle zaken, echter alleen voor
Zuid-Holland, te 's Gravenhage werd opgericht, ging Philipse in laatstgenoemd jaar
daarin vanzelf als raadsheer over. Op 29 Apr. 1844 werd hij tot vice-president, 29
Oct. 1849 tot president van dat hof benoemd.
Toen na de herziening der grondwet in 1848 verkiezingen van candidaten voor
de Eerste Kamer plaats hadden, werd hij 7 Dec. 1848 in elk der kiesdistricten 's
Gravenhage 1 en 2 tot candidaat daarvoor gekozen. Uit de 26 candidaten, waarvan
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door dubbele keuzen eenigen afgingen, werd door den Koning op 11 Jan. 1849 een
7-tal voor Zuid-Holland benoemd, en Philipse was een hunner. Toen hij tot president
van het gerechtshof benoemd was, moest hij (wegens het aannemen van een
bezoldigd ambt) aftreden. Er bestond geen bepaling in de grondwet over
tusschentijdsche verkiezing van candidaten voor de Eerste Kamer en zoo bleef de
vacature onvervuld tot Oct. 1850. Voortaan was de keuze der Eerste-Kamerleden
volgens de kieswet aan de Provinciale Staten. Philipse werd nu 27 Sept. 1850 door
die van Zuid-Holland gekozen en verder geregeld herkozen.
Voor het zittingjaar 1852-1853 werd hij tot voorzitter der Eerste Kamer benoemd.
Terwijl van 1849 tot dien tijd het voorzitterschap jaarlijks afgewisseld had, werd
Philipse telken jare herbenoemd. Daar hij, die steeds bij kabinetscrisissen door den
Koning geraad pleegd werd, den laatsten tijd zeer conservatieve adviezen gegeven
had, werd hem door het ministerie Fock - van Bosse tegen het begin der zitting
1870-71 medegedeeld, dat het beter was, ook met het oog op zijn leeftijd, dat hij
verzocht, voor het voorzitterschap niet meer in aanmerking te komen, en voor
genoemd zittingjaar werd een ander benoemd. Zijn conservatisme bleek bij de
stemming over de afschaffing der doodstraf, die 15 Sept. 1870 met 20 tegen 18
stemmen werd aangenomen; hij was een der tegenstemmers.
Als president van het gerechtshof werd hij op verzoek eervol ontslagen bij koninklijk
besluit van 27 Nov. 1870 met ingang van 1 Jan. 1871. Bij zijn periodieke aftreding
tegen Sept. 1871 verzocht hij als Eerste-Kamerlid niet meer in aanmerking te komen.
Hij werd 11 Juli vervangen.
Hij werd bij koninklijk besluit van 8 Dec. 1857 benoemd tot curator der leidsche
universiteit en als zoodanig op verzoek eervol ontslagen bij K.B. van 31 Mei 1376.
Hij woonde des zomers op de buitenplaats Leeuwendaal onder Rijswijk.
Hij huwde 22 Oct. 1828 M a r i a C l a z i n a G r o e n v a n P r i n s t e r e r , geb.
13 Juli 1806, overl. 8 Juni 1868, bij wie hij twee zonen en een dochter had.
Ramaer

[Pietersz., Claes]
PIETERSZ. (Claes), geb. waarschijnlijk in Friesland, terechtgesteld te Leeuwarden
in Febr. 1570.
Wegens deelneming aan de troebelen werd hij op 25 Mei 1569 door Alva
verbannen met verbeurdverklaring zijner goederen. Hij voegde zich bij de
Watergeuzen, nam deel aan hun landgangen in Friesland, werd door de Spanjaarden
gevangen genomen en naar Leeuwarden gebracht. Bij vonnis van 31 Jan. 1570
werd hij door het Hof van Friesland ter dood veroordeeld en onthoofd.
Zie over hem: Rijksarchief van Friesland, Crimineel Sententieboek van den Hove
van Friesland (1557-1580), fol. 146.
Vogels

[Pietersz, Jonas]
PIETERSZ (Jonas), geb. te Lye in Engeland, terechtgesteld bij Katwijk begin Aug.
1571.
Hij was gedurende een jaar knecht op een visschersschuit in Engeland; zijn
patroon bracht hem met vijf andere gezellen op het schip van den Watergeus kapitein
Gielis van Sneek, die toen in Dover voor anker lag. Hij werd gedwongen om bij de
Watergeuzen in dienst te blijven, nam in Maart 1571 deel aan een landgang op de
hollandsche kust, zeilde later naar Herlichsom in Noorwegen en verder naar de
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Eems. Hij was een der talrijke gevangenen die de Spanjaarden daar voor Emden
op 23 Juni 1571 maakten, toen admiraal FranÇois van Boschuyzen de Geuzenvloot
versloeg. Van 18
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tot 31 Juli 1571 zat hij op de Gevangenpoort in den Haag gevangen, werd dien dag
tot de strop veroordeeld met verbeurd verklaring zijner goederen en begin Aug.
1571 met een paar andere Watergeuzen op een hoog duin bij Katwijk gehangen.
Op 16 Aug. 1571 betaalde het Hof van Holland de gemaakte kosten.
Zie over hem: Algemeen Rijksarchief, Holl. Div. Rekg. 2723, fol. 92, 299, 367vo.,
373vo. en Hof van Holland 5654 fol. 477.
Vogels

[Pietersz, Pieter]
PIETERSZ (Pieter), geb. te Alkmaar 20 Jan. 1574, overl. te Oostzaandam 14 Oct.
1651, doopsgezind leeraar. Zijn vader P i e t e r overleed reeds in 1573, een half
jaar voor de geboorte van zijn zoon, ten gevolge waarvan deze een moeilijke jeugd
doorleefde. In of omstreeks 1600 werd hij als leeraar bij de waterlandsche gemeente
der Doopsgezinden te de Rijp bevestigd, welke standplaats hij in de eerste helft van
1627 met Oost-Zaandam verwisselde. Door zijn geloofsgenooten wordt hij geprezen
als een bijzonder ijverig leeraar, die soms maanden achtereen twee tot driemaal
per dag predikte en liever zijn werk als timmerman verzuimde, dan een verzoek om
te prediken afsloeg. Ook in andere plaatsen nam hij vaak den dienst waar en stak
te dien einde tot zelfs kort voor zijn dood de zee over.
Op 25 Mei 1627 geraakte Pieter Pietersz in een twistgesprek met Ds. Abdias
Widmarias te Uitgeest, waarbij hij - volgens het niet onpartijdige verslag van
laatstgenoemden predikant - geen bijzonder goed figuur sloeg. Na afloop verzocht
het auditorium Ds. Widmarias terug te komen, wanneer Pieter Andriesz Hesseling
(zie art. in dit dl.) een spreekbeurt vervulde.
Behalve doopsgezind leeraar en timmerman was Pieter Pietersz ook
werktuigkundige en als zoodanig zeer bevriend met Leeghwater (dl. VI, kol. 909).
De resolutiën der Staten-Generaal bevatten dd. 3 Mei 1605 een verzoek van Pieter
Pietersz, Leeghwater en Willem Pietersz, allen inwoners van de Rijp, om octrooi
betreffende een door hen gedane uitvinding om onder water allerlei verrichtingen
te doen (onder water te gaan, aldaar ¾ uur te verblijven, te eten, te spreken etc.).
Dit octrooi werd voor tien jaar verleend. Den 30en April van hetzelfde jaar hadden
zij reeds proefnemingen verricht buiten 's Gravenhage in tegenwoordigheid van
Prins Maurits. In 1607 gingen Pieter Pietersz benevens de molenmaker Pieter Claesz
uit Graft een accoord aan met de hoofd-ingelanden van de Beemster, om deze
laatste op hun kosten te bedijken, te voorzien van een behoorlijk aantal watermolens,
verbeterd naar hun vinding en ook het meer droog te maken en droog te houden,
negen rijnlandsche voeten beneden het peil. De droogmaking had inderdaad plaats
van 1608-1612, waarbij de betreffende watermolens onder toezicht van Leeghwater
waren gesteld; van de vinding van Pieter Pietersz en Pieter Claesz schijnt daarbij
echter geen gebruik gemaakt te zijn.
Hoe de vrouw van Pieter Pietersz heette is onbekend. Jan Theunisz (zie art. in
dit dl.) maakte eens een toespeling op haar in de volgende woorden, die hij Hans
de Ries in den mond legt (Een herten knieldanck, 1627): ‘Wij hebben Pieter Pier
het Preken nu en dan, Verboden naer ons macht, als loopend' ongesonden, Oock
om dat sijn Huys-vrou, soo leefde met haer Man, Naer d'opspraeck daarvan luyt en
oneer is bevonden’.
Uit het huwelijk van Pieter Pietersz moet een gelijknamige zoon zijn geboren,
omdat de vader somtijds voorkomt als Pieter Pietersz de Oude.
Genoemd gedicht van Jan Theunisz is vol duis-
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tere toespelingen op Pieter Pietersz, die mede aangeduid wordt met de namen
P i e t e r S c h a a f en W r e d e - S t a d s - B o u w m a n . Jan Theunisz, die een
jeugdvriend van Pieter Pietersz was geweest, was nl. zijn vijand geworden, omdat
Pieter Pietersz zich schaarde aan de zijde van Hans de Ries bij diens twist met
Nittert Obbesz (zie art.), waarop o.a. de volgende pamfletten van Jan Theunisz
betrekking hebben: J(an) W(illemsz) Raechbesem.... tegen den Geest-drift ofte
Geest-dryverye van Pieter Pietersz (Amst. 5 Mrt. 1627) en Antwoordt op sekeren
brief van Pieter Pietersz Vermaander onder de Komen-Jannen tot Sardam (Amst.
19 Nov. 1627). Op hetzelfde onderwerp slaat een pamflet van Robbert Robbertsz
le Canu (dl. I, kol. 561), getiteld Disputatie tusschen twie Huyslieden.... over het
wechtrecken met der wuen van Pieter Pietersen Kistemaker en Vermaner in de Rijp
eweest nu met der wuen etogen op Sardam (1627).
Pieter Pietersz zelf heeft vele stichtelijke werken geschreven, waaruit 's mans
eenvoud en oprecht geloof blijken. Het eerst verscheen omstreeks 1625: De Wegh
nae Vreden-Stadt: waer in ghewesen wordt hoe men die vrede mach bekomen (2de
dr. Amst. 1629, 5de dr. 1642, 8e dr. z.j.); vervolgens verscheen anoniem Spiegel
der Gierigheydt (Hoorn 1638); daarna De hemelsche bruyloft, handelende van 't
ernstig nodigen, 't weygeren, 't bewilligen, heerlijkheyd der zelver enz. (de Rijp 1641,
Amst. bij J. Kannewit z.j., Amst. bij J.J. Bouman z.j.); Tractaet van de Liefde 1. Cor.
13 (Alkmaar 1642); Spiegel der Barmhartigheydt (de Rijp 1642) en Toetzsteen om
te proeven elck mensche, de wech sijns levens, of sij recht gaet na de stadt des
vredes enz. (Franeker 1644 te zamen met De wegh nae Vreden-Stadt). In het Kort
Verhael van het Leven en de Dadenvan Hans de Ries (de Rijp 1644), waarvan de
schrijver niet bekend is, komt een leerrede van Pieter Pietersz voor, getiteld
Stichtelijke predicatie van de Bloem te Saron, zijnde een doortoopende allegorie
van 'l Hooglied. Deze predikatie was met een over Es. 38 reeds anoniem gedr. te
Haarlem 1637.
Nog bij het leven van Pieter Pietersz werden al zijn werken verzameld en
uitgegeven onder den titel: Opera, Pieter Pietersz. Dat is: Atles wat van dien
rechtzinnighen Leeraer, inder eenvoudigheyd beschreven is (Harlingen, Wormerveer
en Schagen, 1650-51, 2de dr. 1661, 3de dr. Amnst. 1666). Deze uitgaaf bevat de
reeds genoemde werken (van De hemelsche bruyloft een 7de druk) en bovendien
nog: Vredeschrift aen alle Doopsgezinden (of: Proeve des waren Christelycken
Geloofs, in forma van een Zendtbrief aen seecker goeden Vriendt geschreven) en
Eenighe Predicatien, Sentbrieven en Gebeden. Het tweede geschrift is waarschijnlijk
gericht aan Jan Theunisz, omdat de voorrede eindigt met de woorden: ‘Leeft dan
met opmerken en jaegt na 't beste’. Bovendien komen in de Toetz-steen en in de
predicatien gedichten voor, die onderteekend zijn met de woorden ‘Jaeght na 't
best’, waarschijnlijk de zinspreuk van Jan Theunisz.
Ten slotte komen nog gezangen van Pieter Pietersz voor in S t a p e l 's Lusthof
(1681).
Het portret van Pieter Pietersz vindt men o.a. bij S c h i j n - M a a t s c h o e n (naar
een gravure van J. Folkema), met een onderschrift van Adriaan Spinniker.
Zie: de voorrede van P i e t e r P i e t e r s z ' Opera door W i l l e m S y m o n s z
B o o g e r t ; S c h i j n - M a a t s c h o e n , Geschiedenisse der Mennoniten II, 588 e.v.;
Navorscher II, 23, 363, III, XXVI, LXVI; E n g e l A r e n t s z D o o r e g e e s t , Een
kort verhaal van eenige merkwaardige geschiedenissen in Holland (1744), 73-76;
Doops-
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gezinde Bijdragen 1863, 122, 1864, 15, 1896, 18 e.v., 1900, 90, 1907, 49 e.v.; d e
H o o p S c h e f f e r , Catalogus Doopsgezinde Bibliotheek II, 96; Jaarboek
Amstelodamum 1928, 98, 104, 105, 118, 119; J. B o u m a n , De bedijking, opkomst
en bloei van de Beemster (1857), 63; Catalogus van kaarten.... van Holland's
Noorderkwartier aanwezig op de Tentoonstelling in de Sted. Museum te Amsterdam
(1917), 75 e.v.
Wijnman

[Pietersz., Symon]
PIETERSZ. (Symon), zoon van P i e t e r of P i e r e , schuitvoerder, en G r i e t e
J a n s of G r i e t e P i e r o o s , vischvrouw. Hij was van beroep bootwerker en
woonde in Amsterdam buiten den Haarlemmerpoort aan de Lage Dijk. Datum van
geboorte onbekend, te Amsterdam terechtgesteld einde April 1570. Bij het begin
der troebelen vlucht hij uit Amsterdam, trekt een tijdlang het land door, pleegt
diefstallen e.d. In najaar 1569 komt hij op de vloot der Watergeuzen, legt in handen
van Dolhain den eed af. In de oostfriesche wateren gekomen krijgt hij spoedig
genoeg van het leven op de vloot, het gelukt hem zich aan boord van een engelschen
koopvaarder te verbergen en zoo weg te komen. Later viel hij den Spanjaarden in
handen, werd op 21 April 1570 te Amsterdam verhoord, en later nog eens op de
pijnbank.
Zie over hem: Archief van Amsterdam, Confessieboek (1567-1572), fol. 236 vo.
Vogels

[Poijen, Gerardus]
POIJEN (Gerardus), kartuizer, geb. te Roermond 1621, overl. te Molsheim 2 Febr.
1684. Zijn ouders waren B a r t h o l o m a e u s P o i j e n , overl. 11 Oct. 1659, en
C a t h a r i n a H e i s t e r , overl. 1675 of 1676. Op het generaal kapittel in de Grande
Chartreuse werd in 1660 het overlijden van den vader herdacht met de volgende
woorden: ‘Obiit Clarissimus D. Bartholomaeus Poijen, regis catholici consilarius in
ducatu Geldriae’. Hij heeft drie zonen in de kartuizerorde gehad.
Gerardus P. trad in 1641 als novice in het kartuizerklooster bij Trier, waar hij 12
Oct. 1642 als monnik is geprofest en 6 Jan. 1646 priester is gewijd. In 1647 werd
hem daar het ambt van novicenmeester opgelegd. In 1651 werd hij als prior belast
met het bestuur der chartreuse Vogelsang bij Gulik, waar hij tot 1660 bleef. Van
1660 tot 1670 is hij vervolgens prior geweest van het klooster bij Freiburg i. Br.
Daarna bestuurde hij van 1670 tot 1679 als prior het huis zijner professie bij Trier.
In dit tijdvak, n.l. in 1673, moest hij het aanzien, dat deze chartreuse door Vignory
geheel werd verwoest. Ten slotte was hij nog van 1679 tot aan zijn dood prior van
het kartuizerklooster te Molsheim in den Elzas.
Zijn broeder A d r i a n u s P o i j e n werd 5 Apr. 1644 geprofest als monnik van
het kartuizerklooster te Keulen. In 1655 werd hij procurator van het klooster te
Hildesheim. Na het overlijden van Dom Antonius Otterstedt (kol. 1246) op 11 Juni
1661 werd hij diens opvolger als prior van de chartreuse Bethlehem te Roermond,
zijn geboorteplaats. De hevige brand op 31 Mei 1665, die meer dan de helft van de
gebouwen in deze stad in de asch legde, vernielde ook zijn klooster. De prior is
daarna spoedig met den wederopbouw aangevangen. In 1670 was een deel van
het gebouw weder hersteld. Eenige jaren later herdacht het klooster zijn 300-jarig
bestaan. Tot aan zijn overlijden, 13 Dec. 1694, heeft Dom Adrianus het convent
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bestuurd. Hij is 51 jaren kartuizer geweest. Hij is in het prioraat te Roermond
opgevolgd door Dom Joannes de Waldt.
De derde zoon van Bartholomaeus P., die in de orde van Sint Bruno heeft geleefd,
was H e n d r i k P. Deze was geprofest monnik van het kloos-
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ter Vogelsang bij Gulik. Later heeft hij het ambt van procurator bekleed bij de
kartuizers te Hildesheim. Hij is overleden in 1688 of 1689.
Zie: Maisons de l'Ordre des Chartreux, Vues et Notices (Parkminster 1913-1919)
IV, passim; Publications de la Société Hist. et Archéol. dans le duché de Limbourg
XIX, 367-370; H a b e t s , Gesch. bisdom Roermond I, 80; G.D.B., Ruraemunda
vigens, ardens et renascens (Brux. 1666); Cartae Capituli Generalis Ordinis
Cartusiensis (ms. Certosa del Galuzzo, Florence).
Scholtens

[Poyck, Hugo]
POYCK (Hugo), kartuizer, overl. te Grunau, 30 Aug. 1791. Hij was geprofest monnik
van het kartuizerklooster Bethlehem te Roermond. Hij bestuurde achtereenvolgens
als prior de kloosters bij Freiburg i. Br., Ilmbach en Würzburg. Daarna werd hij prior
van de chartreuse te Grunau in het bisdom Würzburg, welk ambt hij tot aan zijn
dood heeft bekleed. Tevens bestuurde hij als visitator de ‘provincia Alemaniae
inferioris’.
Zie: Cartae Capituli generalis ordinis Cartusiensis (ms. Certosa, Farneta bij Lucca,
Italië); Maisons de l'Ordre des Chartreux, Vues et Notices IV (Parkminster 1917),
passim.
Scholtens

[Pripter, Joannes de]
PRIPTER (Joannes de), kartuizer, overl. 1576 of 1577. Hij was geprofest monnik
van het kartuizerklooster Bethlehem te Roermond. Later heeft hij als prior de
chartreuse bij Gent bestuurd.
Zie: Cartae Capituli Generalis Ordinis Cartusiensis (ms. Certosa del Galuzzo,
Florence).
Scholtens

[Pruis, Steven]
PRUIS (Steven), data van geb. en overl. onbekend. In de archiefstukken komt hij
ook voor als ‘Steven Prues’, en daar hij een zwager was van Jurgen Swart, ambtman
van Norden, was hij waarschijnlijk een Oostfries.
Een later gevangen genomen Watergeus verklaarde bij zijn verhoor, dat zij ‘de
goderen van den zeroveren eerstlich int kloester gevoert ende daervan tot horen
huese soe voele se konden geslepet, tho weten van hoppe, speck, visch, harinck
end andere waer.’ Hij behoorde dus tot de Oostfriezen die den roof der Watergeuzen
opkochten. Later ging Steven Pruis zelf op vrijbuit en hij wordt met anderen genoemd
als scheepskapitein die in voorjaar 1572 de Emder Hamburger vloot uit plunderden.
Het is niet zeker of hij op 1 April 1572 bij de inneming van den Briel tegenwoordig
was en of hij zich geheel bij de Watergeuzen heeft aangesloten. Op 24 Aug. 1577
wordt hij door de Staten van Holland beloond voor diensten, in 1572 bewezen.
Zie over hem: Rijksarchief te Groningen, Charters van den Hove, 4, 159;
H a g e d o r n , Ostfrieslands Handel und Schiffahrt, 311; v a n G r o n i n g e n , Gesch
der Watergeuzen, 131; Navorscher (1854) LIII.
Vogels

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 8

[Pycke, Léonard]
PYCKE (Léonard), geb. te Meulebeke bij Tielt (West-Vlaanderen) 17 Mei 1781,
overl. te Kortrijk 8 Febr. 1842, genoot middelbaar onderwijs op het seminarie te Mol
(provincie Antwerpen) en studeerde in de rechten te Parijs en daarna te Brussel.
Hij zette zich in 1808 als advocaat te Kortrijk neder en kreeg spoedig een groote
praktijk.
In Mrt. 1816 werd hij door koning Willem I benoemd tot lid der Provinciale Staten
van West-Vlaanderen. Eenige malen, o.a. gedurende de maand Oct. 1817, nam hij
den dienst van onderintendant te Kortrijk (hetzelfde dat vroeger souspréfet, later
districts-commissaris heette) waar. Ook werd hij 5 Juli 1816 benoemd in een
commissie, die in opdracht had, reglementen voor het bestuur der steden in de
Zuidelijke Nederlanden te ontwerpen. Op 4 Juli 1817 werd hij secretaris der
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rechtbank van koophandel te Kortrijk en op 25 d.a.v. burgemeester dier stad. Hij
legde toen de advocatuur neder. Op 13 Juli 1818 werd hij door de Staten van
West-Vlaanderen gekozen tot lid der Tweede Kamer. Hij was bij de bespreking van
de herziening der wetboeken en bij andere gelegenheden zeer veel aan het woord.
Op 24 Febr. 1821 deed hij het voorstel om op Rijkskosten een paleis te Brussel
te bouwen voor den prins van Oranje (den lateren Willem II), wiens paleis kort te
voren was afgebrand. Daar het paleis der Staten-Generaal tegelijk was afgebrand
en de regeering reeds had medegedeeld, dat zij voorstellen zou doen om hierin te
voorzien, is zijn voorstel niet in behandeling gekomen. Eenigen tijd later is voor deze
doeleinden en voor het voltooien van het koninklijk paleis te Brussel en eenige
andere openbare gebouwen aldaar 3 millioen gevoteerd. Daar men Pycke te
Noord-Nederlandsch gezind oordeelde, werd hij 6 Juli 1821 niet als kamerlid
herkozen.
Een voor hem zeer onaangename geschiedenis speelde zich af in 1822. Op 27
Juni van dat jaar werd hij in voorloopige hechtenis genomen wegens leverantiën
aan de stad, van welke hij burgemeester was. Bij den bouw van een overdekte
markt was men op zekeren dag steenen tekort gekomen en hij had om het werk
niet op te houden, goedgekeurd, dat hetgeen te kort kwam, tijdelijk van een hem
toebehoorende steenfabriek genomen zou worden. In Dec. 1822 werd hij door het
hoog gerechtshof te Brussel vrijgesproken en uit de hechtenis ontslagen. Deze
geschiedenis wordt in de Biographie nationale de Belg. (i.v.) toegeschreven aan
een intrigue van van Maanen (dl. III, kol. 803), die trouwens de zondenbok van de
Belgen was. Het moet juist een intrigue van fanatieke tegenstanders van den Koning
zijn geweest, die den officier tot de hechtenis heeft doen besluiten.
Onder den invloed van den koningsgezinden gouverneur van West-Vlaanderen,
graaf de Baillet, werd Pycke 3 Juli 1828 tot lid der Tweede Kamer gekozen. Hij bleef
dit tot den opstand. Hij was geen voorstander daarvan en nam dan ook een
verkiezing tot lid der Nationale Vergadering in Nov. 1830 niet aan.
In 1822 en in 1827 werd hij bekroond voor het beantwoorden van prijsvragen. In
1829 werd hij lid der academie van Brussel.
Hij hegon de bewerking eener memorie over de rechten en bevoegdheden der
Staten van de Zuidnederlandsche provinciën onder het oostenrijksch bewind. Een
uittreksel daaruit werd in 1835 gepubliceerd. Verder is hij aangevangen met het
schrijven van een uitvoerige commentaar op het burgerlijk wetboek. Beide werken
zijn door zijn slechten gezondheidstoestand gedurende zijn laatste levensjaren niet
voltooid.
Ramaer

[Pycke, Pierre Joseph baron]
PYCKE (Pierre Joseph baron), geb. te Gent 7 Sept. 1771, overl. te Antwerpen 2
Mrt. 1820, studeerde in zijn geboorteplaats en werd in 1795 aldaar licencié en droit.
Hij werd te Gent advocaat, in 1807 lid van den raad en in 1809 maire van die stad.
Hij blonk zoozeer uit door ijver en bekwaamheid, dat hij 10 Jan. 1811 benoemd
werd tot
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préfet van het in Mei 1810 opgerichte departement Bouches de l'Escaut. Hij was
daar op gematigde wijze werkzaam, in tegenstelling met zijn ambtgenooten in de
departementen Zuiderzée en Bouches de la Meuse.
Na den omkeer in het grootste deel van Nederland in Nov. 1813 kon die nog niet
plaats hebben in zijn departement wegens de geïsoleerde ligging en het groote
fransche garnizoen. Op 23 Nov. verbood Pycke alle gemeenschap met de beide
bovengenoemde departementen. In het begin van Jan. 1814 verlegde hij den zetel
der prefectuur naar Vlissingen en in dezelfde maand vertrok hij naar Gent. Toen in
Mrt. 1814 de fransche legers weder zooveel voordeelen behaalden, dat de hoop
om Nederland te herwinnen bij de oude fransche ambtenaren weder was opgewekt,
schreef hij een brief aan het voorloopig bestuur van Zeeland, dat hij zijn functie
weder zou aanvaarden. De door den Souvereinen Vorst aangestelde commissarissen
von Dopff en Junius van Hemert antwoordden, dat men hem gaarne te Middelburg
zou zien, maar niet als préfet.
Bij de eerste samenstelling der Staten-Generaal van het nieuwe koninkrijk werd
hij bij koninklijk besluit van 1 Sept. 1815 tot lid der Tweede Kamer voor
Oost-Vlaanderen benoemd. Hij nam daar dikwijls aan de discussie deel. Op 4 Jan.
1816 verklaarde hij zich tegen het opnemen van redevoeringen en zelfs van
uittreksels daaruit in de notulen. De Kamer besliste overeenkomstig zijn gevoelen
met 64 tegen 23 stemmen. Ook dat verboden werd om het gevoelen van een lid als
deze opneming wenschte, op te nemen, werd met 50 tegen 35 stemmen
aangenomen.
Op 16 Juli 1816 sprak hij ten voordeele van het wetsontwerp tot vaststelling der
maten en gewichten volgens het metriek stelsel.
Op 20 Sept. 1816 sprak hij over de kwestie-Simon, een fransch uitgewekene, en
28 d.a.v. over een wetsvoorstel tot beteugeling van de drukpers. Hij verklaarde zich
tegen de krasse maatregelen, die de regeering wilde nemen tegen beleediging van
buitenlandsche regeeringen en vorsten.
Op 12 Dec. 1816 stelde hij wegens den mislukten oogst voor, den uitvoer van
granen te verbieden. Dit voorstel werd aangenomen met 43 tegen 35 stemmen.
Op 13 d.a.v. sprak hij over de organisatie der nationale militie; hij achtte deze
zeer kostbaar omdat ¾ van de lichting van 50000 man 's jaars slechts een maand
zou behoeven te dienen, maar wel equipement, paarden enz. voor hen zouden
worden aangeschaft. Intusschen werd het wetsvoorstel met 68 tegen 14 stemmen
aangenomen.
De Koning benoemde hem 29 Mei 1817 tot gouverneur der provincie Antwerpen.
Dit bleef hij tot zijn overlijden.
Hij werd in 1810 baron de l'empire en de titel baron werd in 1817 door den Koning
bevestigd.
Hij huwde 4 Nov. 1796 M a r i e J o s é p h i n e C a r o l i n e baronesse d e
K e e r l e , geb. 1777, overl. 4 Apr. 1843, bij wie hij 3 zonen had.
Ramaer
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Q.
[Quesnel, Hendrik]
QUESNEL (Hendrik), geb. in 1754, overl. te Delft 21 Juni 1804, werd 27 Jan. 1796
in het kiesdistrict Wateringen tot lid der Nationale Vergadering gekozen. Hij sloot
zich, als vele roomschgezinde Hollanders, bij de radicale Patriotten onder leiding
van Vreede aan.
Op 25 Apr. 1796 stelde hij, omdat onder Willem V vele buitenlanders
landsbetrekkingen hadden gekregen, voor, te bepalen dat de ambtenaren
Nederlander moesten zijn. Dit werd aangenomen. Verder wees hij er op, dat een
aantal personen, oud 30 à 36 jaren, pensioen trokken, hij achtte het gewenscht, dat
die weder in dienst genomen werden.
Op 4 Aug. d.a.v. wees hij P. Bosveld (dl. IV, kol. 260), die gezegd had, dat de
Nederd.-Hervormde kerk nimmer in Nederland gepredomineerd had, terecht; hij
wees met verschillende voorbeelden aan, dat voor begrafenis- en armenfondsen
van Nederduitsch-Hervormden nog 1½ jaren na de omwenteling de andersdenkenden
geregeld gelden moesten opbrengen.
Hij werd 2 Aug. 1797 zoowel in het district Wateringen als in Delft gekozen. Hij
nam nu ingevolge loting zitting voor Delft. Met den staatsgreep van 22 Jan. 1798
vereenigde hij zich en bij de verdeeling van het nu Constitueerende Vergadering
genaamde lichaam werd hij 4 Mei 1798 lid der Eerste (d.i. onze Tweede) Kamer.
Ingevolge den staatsgreep van 12 Juni d.a.v. werd hij als lid ontslagen, maar bij de
verkiezingen op 15 Juli werd hij in het district Delft gekozen tot lid van het
Vertegenwoordigend Lichaam. Hij bleef dit tot den derden staatsgreep van 19 Sept.
1801, en geraakte toen buiten de politiek.
Hij huwde A n n a P l o e g e r , die hem overleefde.
Ramaer

[Queysen, Mr. Willem]
QUEYSEN (Mr. Willem), geb. te Zwolle (gedoopt 30 Mei 1754), overl. te 's
Gravenhage 13 Aug. 1817, was de oudste zoon van D e r k Q u e y s e n en
H e n r i c a M a r i a G r e v e n . Hij studeerde te Leiden, waar hij 1 Dec. 1773
promoveerde op een dissertatie getiteld De mandato delicto.
Hij zette zich als advocaat te Zwolle neder en behoorde tot de patriotsche partij,
waardoor hij vóór 1795 geen bijzondere betrekkingen bekleedde. Op 27 Jan. 1796
werd hij in het kiesdistrict Zwolle tot lid der Nationale Vergadering gekozen. Hij werd
door zijn medeleden 14 Mrt. d.a.v. gekozen tot lid der commissie tot het ontwerpen
eener constitutie. Hij was een der heftigste federalisten en werd, nadat het ontwerp
bij volksstemming verworpen was, niet in de tweede commissie gekozen.
Hij maakte deel uit van de uit 6 leden bestaande commissie voor Buitenlandsche
Zaken, welker
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leden na den staatsgreep van 22 Jan. 1798 bijzonder streng behandeld werden,
daar zij cellulair opgesloten waren. Queysen werd naar Hoorn vervoerd, maar is
niet lang daarna in zachte gevangenschap in het hotel Raad van Indië te 's
Gravenhage geweest, waar hij tot 14 Juli d.a.v. bewaakt werd en toen werd
vrijgelaten. Hij werd op 17 Oct. 1801 door het intermediair Uitvoerend Bewind
gekozen tot een der 12 leden van het Staatsbewind en verhuisde toen naar 's
Gravenhage. Toen Schimmelpenninck raadpensionaris werd, benoemde deze hem
29 Apr. 1805 tot een der 7 leden van den toen opgerichten Raad van State. Deze
betrekking behield hij onder koning Lodewijk, maar op 22 Dec. 1808 benoemde
deze hem met ingang van 1 Jan. 1809 tot landdrost van Oost-Friesland, ter
standplaats Aurich. Na de inlijving bij Frankrijk gaf hij den dienst 25 Febr. 1811 aan
den door Napoleon benoemden préfet over.
Na de bevrijding werd hij door den Souvereinen Vorst 6 Apr. 1814 opnieuw tot lid
van den Raad van State benoemd. Hij bleef dit tot zijn overlijden.
Hij wordt beschreven als iemand van een zeer vriendelijke bonhommie.
Hij huwde in Sept. 1786 G e s i n a C a t h a r i n a L e m k e r , geb. 1769, overl. 3
Sept. 1844.
Zijn gegraveerd silhouet-portret komt voor op een verzamelblad in C. R o g g e 's
Geschiedenis der Staatsregeling voor het Bataafsche volk (1799).
Ramaer

[Quint, Paulus]
QUINT (Paulus) was boekverkooper te Utrecht; aldaar werkzaam tot 1824. Hij gaf
uit een Beknopte beschryving der provincie Utrecht benevens eene bijzondere
beschrijvinge van alle steden en dorpen.... in dezelve (Utrecht 1799).
Zie: N i j h o f f , Bibliographie van Noord- Ned. plaatsbeschrijvingen, in voce;
L e d e b o e r , Boekdrukkers enz. in Nd. Nederl.
Brugmans

[Quirynsz., Jacob]
QUIRYNSZ. (Jacob), geb. te Leiden, datum onbekend, terechtgesteld te Leeuwarden
in Mei 1571.
Hij sloot zich in 1569 of 1570 bij de Watergeuzen aan, nam aan hun plundertochten
deel en viel in April 1571 bij een landgang in Friesland den Spanjaarden in handen.
Hij werd op het blokhuis te Leeuwarden gevangen gezet, waar hij dertien dagen
bleef. Op 5 Mei 1571 werd hij door het Hof van Friesland veroordeeld om ‘mitten
swaerde gerecht’ te worden.
Zie over hem: Rijksarchief van Friesland, Crismineel Sententieboek van den Hove
van Friesland, 1557-1580, fol. 167, en Rekening van Boudewijn van Loo, 1 Oct.
1570-30 Sept. 1571, fol. 51vo.
Vogels
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R.
[Raephorst, Joannis de]
RAEPHORST (Joannis de), kartuizer, overl. te Utrecht 20 Nov. omstreeks 1494.
Aanvankelijk was hij professus van de chartreuse Dal der Genade bij Brugge. Later,
vermoedelijk omstreeks 1458, is hij overgegaan naar het kartuizerklooster Nieuwlicht
buiten Utrecht, waar hij een tweede professie heeft gedaan. In zijn tijd bloeide in dit
klooster de kunst van het afschrijven en verluchten van boeken. Ook hij heeft in zijn
eel de schrijfkunst beoefend. In de utrechtsche universiteitsbiblio-
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theek wordt een handschrift bewaard, afkomstig uit de librije van Nieuwlicht, dat
door hem is vervaardigd in 1458 en volgende jaren. Deze codex (no. 173) bestaat
uit 230 bladen folio en bevat een aantal tractaten van zeer verscheiden aard. Of er
nog andere door hem geschreven handschriften in deze universiteitsbibliotheek
berusten is onzeker. Zijn graf bevond zich in het klooster aan de westzijde van het
groote claustrum bij den buitenwand.
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Zie: Bijdr. en Med. Hist. Gen. Utr. (1886) IX, 308, 339, 356; Catal. codicum mss.
Bibl. Un. Rheno-Tr. 1 (1887), no. 173; K. M e i n s m a , Middeleeuwsche Bibliotheken,
154 en vlg.; A.W. B y v a n c k , Utrechtsche Miniaturen in Het Gildeboek, Vle jrg.; A.
H u l s h o f f , Uitgaven voor de Boekerij van het Karthuizerklooster te Utrecht in de
jaren 1466-1470 in Buch- und Bucheinband, Aufsätze zum 60. Geburtstage von
Hans Loubier (Leipzig 1923), 170-173.
Scholtens

[Ramaer, Anthon Gerhard Wilhelm]
RAMAER (Anthon Gerhard Wilhelm), geb. te Jever in Oost-Friesland 12 Aug. 1812,
overl. te Nijmegen 16 Febr. 1867, was de oudste zoon van J.N. Ramaer, die volgt,
en C.L.M. S p e e t s .
Hij werd kadet der infanterie en werd in 1829 tot tweeden luitenant der infanterie
benoemd, maakte den tiendaagschen veldtocht mede en verkreeg de Militaire
Willemsorde. Daarna werd hij instructeur aan de kazerne Oranje-Nassau te
Amsterdam. Hij werd 28 Oct. 1843 eervol ontslagen als 2e luitenant en benoemd
tot ontvanger der directe belastingen en accijnzen te Vollenhove. Hij werd in 1850
naar Oldenzaal overgeplaatst en werd majoor der schutterij. Hij werd 1 Juni 1857
naar Babberich onder Zevenaar, een belangrijken grenspost, overgeplaatst, waar
hij steeds te paard de kommiezen naging. De vermoeiende dienst eischte te veel
van zijn lichaam en hij werd ter verpleging in een ziekenhuis opgenomen, waar hij,
nadat hij in 1865 eervol ontslagen was, op niet hoogen leeftijd overleed.
Hij was een goed geschiedkundige en een uitstekend kunstkenner. Keizer
Napoleon III heeft hem naar aanleiding van zijn werken over de krijgsbewegingen
der Romeinen in deze streken een exemplaar van zijn Jules César vereerd.
Hij huwde jkvr. J o h a n n a H e n r i e t t e B o r e e l d e M a u r e g n a u l t , geb.
29 Sept. 1811, overl. 11 Mei 1854 en hertrouwde 9 Mrt. 1855 met A n t o i n e t t e
S c h o t t e l i n k , geb. 2 Dec. 1816, overl. 10 Juli 1890. Bij de eerste had hij 3 zonen
en 4 dochters, bij de tweede 3 dochters.
Hij schreef: Handleiding tot het eucaustisch schilderen in Onze Tijd van Nov. 1857
(deel 20 blz. 219); Geslachttafel van het doorluchtige huis van Nassau van den
vroegsten tifd tot op heden (Amst. 1853); Genealogische tabel van de huizen Julia
en Claudia van af Julius Caesar tot Nero (Amst. 1854); Claudius Civilis en zifne
worsteling met de Romeinen in de jaren 69 en 70 in Berichten Utrechtsch historische
Genootschap, 7e deel (1859), 1e stuk blz. 1; Penseel en beitel, voornamelijk der
Grieken en Romeinen, benevens een beredeneerd overzigt van de beroemdste
schilders en beeldhouwers der oudheid, uit oude bronnen geput en bijeenverzameld
(Utr. 1860); Bedankje van een dageraadsman voor de prise uit de doos van
Schopenhauer aangeboden door Dr. A. v.d. Linde (Amst 1862); Waterloo en wat
voorafging (Amst. 1862); Germanicus aan den Rhijn, de Eems en de Weser in de
jaren 14, 15 en 16 in Nieuwe Militaire Spectator 1864, blz. 90, 145, 201 en 271;
Duizendgulden of het scheppingssysteem van H. Weiss wederlegd (1865). Nog
schreef hij een boekje over de bijenteelt en een over het vervaardigen van
zonnewijzers. Eenigen tijd schreef hij de feuilletons in het Zondagsblad. Verscheidene
artikelen van hem verschenen in het maandblad De Dageraad.
Zijn portret verscheen in lithografie door een onbekend kunstenaar.
Ramaer

[Ramaer, Dr. Gerrard Anthony]
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RAMAER (Dr. Gerrard Anthony), geb. te Vlier, den 24. Mrt. 1770, overl. te Zwolle
11 Juli 1836, was de zoon van A. R a m a e r en C. Z i j n e n .
Hij werd aan de universiteit te Leiden als stu-
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dent ingeschreven 13 Sept. 1790, en promoveerde aldaar in de medicijnen 22 Sept.
1792 op stellingen. Hij zette zich als geneesheer te Zwolle neder en kreeg spoedig
een groote praktijk. In het bijzonder maakte hij werk van de koepokinenting en. toen
door de zorgen van Dr. P.J. Groen van Prinsterer (dl. I, kol. 977) was bepaald, dat
de geneesheeren, die in het afgeloopen jaar de meeste inentingen verricht hadden,
een gouden medaille ter waarde van 10 dukaten zouden ontvangen, werd hem bij
koninklijk besluit van 3 Aug. 1818 tegelijk met 27 anderen deze medaille verleend.
Ook later heeft hij herhaaldelijk dergelijke medailles ontvangen. Deze maatregelen
hebben veel bijgedragen tot het doen verdwijnen van de kinderpokken.
Ramaer was te Zwolle zeer geacht, hij werd in Dec. 1815 tot lid van den stedelijken
raad benoemd en door dezen 1 Juni 1820 gekozen tot lid der Provinciale Staten
van Overijsel. Hij bleef een en ander tot zijn overlijden.
Hij huwde Apr. 1797 H e l e n a L i n d e n h o f , geb. 8 Jan. 1777, overl. 9 Mrt.
1832, bij wie hij 4 zonen, waarvan 2 jong stierven, en 6 dochters had.
Ramaer

[Ramaer, Pieter Anthony (1)]
RAMAER (Pieter Anthony) (1), geb. te Kessel (thans gemeente Alem) 27 Jan. 1783,
overl. te Utrecht 6 Oct. 1849, was de tweede zoon van J o h a n n e s N i c o l a a s
R a m a e r en Maria Cornelia Zijnen. Zijn vader, die president-schepen te Kessel
was, overleed 4 Dec. 1794, diens vader J. R a m a e r , die dezelfde betrekking te
Bergeik bekleedde, was twee dagen te voren overleden. De fransche legers onder
Pichegru overstroomden Brabant en overal pluderden de soldaten zooveel zij konden.
De weduwe bleef met 9 kinderen, van welke de oudste 17 jaar was, achter, en de
jeugdige Pieter werd naar zijn oom Antonie, die commissaris der verponding te
Helmond was, gezonden. Deze nam hem als klerk op zijn kantoor, maar hij zag
spoedig in, dat hij in het vak der belastingen geen voldoende toekomst had, en dat
hij te weinig leerde. Zijn neef Allewaert, kapitein bij de rijdende artillerie te Heusden,
dien hij in 1798 ontmoette, raadde hem, bij dat corps dienst te nemen. Hij werd 21
Mei van dat jaar volontair aldaar. In 1799 was hij bij het nederlandsche leger, dat
onder Daendels tegen de Engelschen en Russen vocht, hij werd 10 Sept. te St.
Maarten gewond, terwijl zijn paard onder hem werd doodgeschoten. In het hospitaal
te Alkmaar verbleef hij tot zijn genezing.
Met de hollandsche hulptroepen voor den oorlog tegen Pruisen en Rusland ging
hij in 1806 naar Noord-Duitschland. Hij was toen, hoewel reeds in 1804 aan het
examen voor luitenant voldaan hebbende, nog steeds wachtmeester en verzocht
daarom, van oordeel zijnde, dat hem na zijn prestatiën in 1806 een benoeming
toekwam, die evenwel uitbleef, ontslag uit den dienst. Het gevolg hiervan was, dat
hij 28 Jan. 1807 tot luitenant-adjudant bij den staf van het corps rijdende artillerie
benoemd werd. De troep, tot welken hij behoorde, vocht in 1807 tegen de Zweden
en hij woonde ook den slag van Friedland (14 Juni 1807) bij. In Juli 1807 ontving
hij order om naar Holland te vertrekken tot het africhten van recruten.
In Aug. 1808 werd het corps, waartoe Ramaer behoorde, naar Spanje gezonden,
het werd in Oct. onder de orders van generaal Sebastiani in de Mancha gebruikt,
waar veel tegen guerrilla's gevochten werd. In Juli 1809 werd hij te Toledo, waarvan
men vreesde, dat het door de Spanjaarden belegerd zou worden, met het bevel der
geheele artillerie belast. Hij maakte ook de verdere ver-
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dedigingswerken in orde en toen de vijanden 29 Juli voor de vesting verschenen,
was die zoo goed in orde, dat zij 7 Aug. aftrokken. Op 21 Aug. onderscheidde hij
zich bij Almonacid, 3 uren beoosten Toledo. Hij werd na afloop door den franschen
generaal Rey omarmd, maar promotie bleef uit, ook omdat zijn kapitein, de latere
minister van oorlog H.R. Trip, beter voor zichzelf dan voor zijn onderhoorigen zorgde.
Hij nam een belangrijk aandeel aan den slag bij Ocana van 18 tot 21 Oct. 1809,
waar het fransche leger onder maarschalk Soult 30000 gevangenen maakte. Een
paard werd daarbij onder hem doodgeschoten.
Daarna werd Andalusië veroverd en werd bij onder Trip belast met het in staat
van verdediging brengen van een aantal forten tusschen Malaga en Gibraltar en
daarna met het in orde brengen van batterijen in den omtrek van Almeria. Hij bleef
hier tot het na den terugtocht uit Rusland door Napoleon noodig geoordeeld werd,
Spanje te ontruimen en de goede krachten in Duitschland te gebruiken. Hij ging met
zijn zeer gedunden troep naar Silezië, waar hij verscheidene gevechten, o.a. dat
bij de Katzbach (26 Aug. 1813) bijwoonde. Hij werd daar gewond en door de Russen
gevangen genomen, maar daar hij nimmer een eed aan Napoleon had willen doen
(reden waarom hij al die jaren luitenant was gebleven), werd hij niet als ge vangene
beschouwd, maar 26 Sept. d.a.v. als kapitein in het russisch-duitsche legioen onder
den generaal graaf von Wallmoden-Gimborn in dienstgesteld. Hier deed hij onder
Bernadotte, kroonprins van Zweden, dienst tegen de Denen en tegen het leger van
maarschalk Davout. Hij kwam in Jan. 1814 in Nederland aan, waar hij met vergunning
van Wallmoden verzocht in nederlandschen dienst over te gaan. Hij keerde bij zijn
troep, die intusschen ook hier was aangekomen, terug en na lang aandringen werd
hij 12 Apr. 1814 benoemd tot kapitein der rijdende artillerie te Utrecht.
Hij nam geen deel aan den slag bij Waterloo, werd in 1816 naar 's Hertogenbosch
en in 1825 naar Breda verplaatst. In Aug. 1828 werd hij tot majoor bevorderd. Hij
nam deel aan den Tiendaagschen veldtocht en verwierf de Militaire Willemsorde
voor zijn daar bewezen diensten. Op 13 Febr. 1834 werd hij bevorderd tot
luitenant-kolonel en hij werd 25 Febr. 1835 plaatselijk commandant te Groningen.
Op 28 Oct. 1840 werd hij benoemd tot kolonel. Als zoodanig ontving hij eervol ontslag
24 Oct. 1843. Hij vestigde zich toen te Utrecht.
Hij huwde 3 Jan. 1816 M a r i a W i j n a W a l k a r t , geb. 24 Nov. 1792, overl. 24
Juni 1881, bij wie hij 3 zonen en 6 dochters had. De oudste zoon was Dr. J.N.
Ramaer (dl. IV, kol.1111).
Ramaer

[Ramaer, Mr. Pieter Antonie (2)]
RAMAER (Mr. Pieter Antonie) (2), geb. te Zutfen 27 Oct. 1844, overl. te Groningen
24 Jan. 1876, was de oudste zoon van Dr. J.N. Ramaer (dl. IV, kol. 1111) en W.H.
G o c k i n g a . Hij was leerling van het gymnasium in zijn geboorteplaats en werd
als student aan de universiteit te Leiden ingeschreven 24 Sept. 1861, hij promoveerde
aldaar 22 Juni 1868 op een proefschrift, De verhouding van de
volksvertegenwoordigers tot hunne committenten in de constitutioneele monarchie.
Hij vestigde zich als advocaat te 's Gravenhage en werd 25 Dec. 1870 tot
substituut-officier van justitie te Winschoten, 16 Jan. 1875 tot dezelfde betrekking
te Groningen en 10 Jan. 1876 in officier van justitie te Winschoten benoemd. De
laatste betrekking heeft hij wegens zijn overlijden na een ziekte van enkele dagen
niet aanvaard.
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Hij schreef: Bijdrage tot de verklaring van art. 62 van den Code Pénal in Nieuwe
bijdragen voor regtsgeleedheid en wetgeving (1870); De leer van het staatsverdrag
in Bijdragen tot de kennis van staats-, provinciaal en gemeentebestuur (1875). Dit
was een critiek op een academisch proefschrift van A.R. Arntzenius over de
staatsleer van J.J. Rousseau.
Zie omtrent hem: Prov. Gron. Courant van 26 Jan. 1876.
Hij was ongehuwd.
Ramaer

[Raymundi, Joseph]
RAYMUNDI (Joseph), kartuizer, geb. te Luik, overl. 16 Juli 1654 te Roermond Hij
werd 13 Juni 1624 geprofest als monnik der Grande Chartreuse bij Grenoble. In
1634 werd hij door het bestuur der orde benoemd tot prior van het kartuizerklooster
Bethlehem te Roermond als opvolger van Dom Jacobus Hollander (kol. 796). Hij
bestuurde dit huis tot aan zijn dood en werd als prior opgevolgd door Dom Antonius
Otterstedt (kol. 1246). Het necrologium van de roermondsche chartreuse noemt
hem een man van zeldzame welsprekendheid.
Zie: Cartae Capituli generalis ordinis Cartusiensis (ms. Certosa del Galuzzo,
Florence); Maisons de l' Ordre des Chartreux, Vues et Notices (Parkminster
1913-1917), IV, 87-90; Publications de la Soc. Hist. et Arch. dans le duché de
Limbourg XIX, 367-370.
Scholtens

[Redelijkheid, Cornelis]
REDELIJKHEID (Cornelis), geb. te Rotterdam 13 Aug. 1728, overl. na 1787, was
de zoon van A r y R e d e l i j k h e i d , metselaar, en C o r n e l i a d e R a v e n . Hij
ging in de zaak zijns vaders en ontwikkelde zich tot een bekwaam waterbouw-,
werktuig- en vestingbouwkundige.
Hij kwam in 1761 in dienst bij de domeinen der provincie Holland als ‘contrarolleur’.
Sedert woonde hij te 's Gravenhage. Hij ging in 1762 in een andere betrekking bij
dien dienst over. Hij was de uitvinder van de schuifsluizen, waarvan in zijn tijd, in
1773, slechts een model gemaakt is, dat zoozeer de goedkeuring van het bestuur
der provincie Holland wegdroeg, dat het hem daarvoor een geschenk van 1000
gouden dukaten vereerde. Er waren twee deuren, die naar elkander toeschoven.
Een groot voordeel boven puntdeuren was, dat zij behalve van onder ook van boven
door vaste balken gesteund werden, maar daardoor waren zij niet geschikt om
schepen met staande mast door te laten (hoewel het gemakkelijk geweest ware,
die balken schuivend of draaiend te maken). In 1839 heeft J.C. Singels een dergelijk
ontwerp gemaakt, waarvoor hem door koning Willem I een gouden medaille is
vereerd. Eindelijk is zulk een sluis in 1879 door J. Swets Az. te Kampen uitgevoerd.
Tegenwoordig wordt het stelsel voor groote sluizen algemeen toegepast. Of zijn
verdere uitvindingen, van een diepmachine, van palissadeeringen en andere, van
beteekenis zijn, is moeilijk na te gaan.
Hij was een strijdbaar man, uit wiens werken blijkt, dat hij even goed in den bijbel
als in de techniek thuis was. Hij was een fanatiek Patriot en daaraan is misschien
toe te schrijven, dat zijn vrouw, die zooals de meeste vrouwen oranjegezind geweest
zal zijn, in haar testament, verleden voor notaris van den Kerckhoff te 's Gravenhage
op 29 Juli 1784, zooveel aan anderen naliet, o.a. een zilveren versierden beker aan
admiraal J.A. Zoutman (dl. V, kol. 1177). Zij had zich in de huwelijksvoorwaarden
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de administratie van haar goederen voorbehouden en bepaalde in haar testament,
dat als haar man de nalatenschap met het oog daarop mocht verwerpen, die aan
een liefdadige instelling zou komen.
Hij werd in 1784 of vroeger kolonel-ingenieur
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in dienst der Staten van Holland, althans in genoemd testament wordt hij zoo
genoemd.
In 1786, toen de patriotsche burgerij der stad Utrecht besloten had, vrijkorpsen
op te richten, en toen zij het grootste deel der vroedschap had afgezet en zoo heftig
was opgetreden, dat de oranjegezinde leden der Staten te Amersfoort vergaderden,
werd Redelijkheid naar Utrecht geroepen om de stad en haar wallen en grachten
in staat van verdediging te brengen. Hij bouwde een retranchement aan de Geldbrug
aan het eind der Maliebaan en verschillende werken tot onderwaterzetting tusschen
de Keuvelaarbrug en Achttienhoven. Door de komst der Pruisen onder den hertog
van Brunswijk en het verraad van den Rijngraaf Frederik van Salm-Grumbach is
niet kunnen blijken, of zijn werk deugdelijk was.
Wellicht is hij in 1787 zooals zoovelen uit het land gevlucht, maar er is omtrent
zijn verderen levensloop niets bekend.
Hij huwde 4 Nov. 1761 J o h a n n a C h r i s t i n a v a n W a g t e n d o n k , wed.
van Gerrit Panser, geb. 1721, overl. 1785. Het huwelijk was kinderloos.
Hij schreef: Memorie aan de Gecommitteerde raden van Holland en WestVriesland contro de memorie van de schulpkalkbranders, zoo in 't
Zuide-Noorder-quartier dezer provincie (Rott. 1754): Berigt betreffende het request
van de kalkbranders in het Zuider- en Noorder-quartier van Holland en WestVriesland tot weeringe zooveel mogelijk van de buitenlandsche steenkalk in de
Nederlandsche jaarboeken van 1754; Over de metselarij in vestingwerken,
behelzende een nieuw projet met derzelver verdediging en hetgene een ingenieur
noodig te weten en waar te nemen heeft in het doen bouwen van de muragie der
vestingwerken, uit beschouwingen en ondervindinge te samengesteld, met pl. (Rott.
1755); De nieuw versterkte facen en flancquen, met pl. (Amst. 1759); Zwarigheden
en bedenkingen tegen het ontwerp van doorgravinge, omtrent het dorp Katwijk
Buiten tot in de Noord- Zee, voorgesteld als een middel ter ontlastinge der overtollige
wateren van het Haerlemsche meer (Amst. 1772); Aanmerkingen dienende tot
verdediging der Remonstrantsche gereformeerde Christenen tegen de beschuldiging
van zeker naamloos schrijver, zich noemende Advocaat der Vaderlandsche kerk
(Amst. 1772); Rivierkundige aanmerkingen op de rivierkundige waarnemingen van
M. van Barneveld (den Haag 1773): Project of ontwerp om de stank of besmettelijke
reuk der wateren in de gragten van 's- Gravenhage des zomers voor te komen (den
Haag 1773), hiervan is in 1897 een herdruk verschenen; De nieuw uitgevonden
sluis met in- en uitschuivende deuren, uitgevonden en beschreven, met pl. (den
Haag en Amst. 1774); De nieuw uitgevonden diepmachine, uitgevonden en
beschreven met pl. (den Haag 1774); Over de nieuw uitgevonden palissaden om
dezelve zoo in het veld als in de vestingen met meerder voordeel dan het
hedendaagsch tegen den vijand te kunnen gebruiken, met pl. (den Haag 1775);
Project om de gedurige overstroomingen door de menigvuldige opperwateren in de
rivieren de Leck, de Waal en de IJssel te prevenieren (Amst. 1775); De aloude
metselwerken, vergeleken tegen de hedendaagsche, of vertoog waarom de zwaare
muuren, van dezen tijd, krachteloos en bouwvallig zijn, in tegenoverstelling van die
der ouden, door C.J. Kraijenhoff, beoordeeld en wederlegd (den Haag en Amst.
1775); De beoordeeling en wederlegging over en van het werkje van C.J. Kraijenhoff
(aangaande de aloude metzelwerken) verdeedigd (den Haag 1776); Middel dienende
tot verzekering der sluizen tegens zware stormen en hogen watervloeden, bestaande
in een sluis-sluitbak, met pl. (den Haag en Amst. 1776);

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 8

1268

Antwoord op de vraag: Kunnen de gebreken onzer rivieren door andere middelen
dan door afleidingen voorgekomen worden in Werken Holl. maatschappij der
wetensch., 19e deel, 1779.
Zijn portret, geteekend door J.C. Mertens, is in 's Rijks Prentenkabinet te
Amsterdam.
Ramaer

[Rengers, jonker Wilco]
RENGERS (jonker Wilco), de jongere, geb. in Groningerland omstr. 1545, gesneuveld
voor Kampen in zomer 1578, zoon van jonker E d z a r d R e n g e r s v a n
O l d e n h u i s t o t t e n P o s t en F o u w e l W i l c o 's d r . v a n H o l d i n g a ; hij
huwde M a r i a I s e n b o u t s .
Reeds vroeg was hij met zijn ouders en broeder Tjaard een aanhanger der
Hervorming; in 1566 nam hij deel aan den beeldenstorm in de kerk van Gerrelsweer.
In 1567 moest hij bij de komst van Alva vluchten en diende in 1568 in het leger van
graaf Lodewijk van Nassau, toen deze een inval in Groningerland deed. Op 9 Juli
1569 komt de naam van Wilco Rengers voor in het register van fugitieven, die
verdacht zijn zoowel in Groningen als op het platteland, bij den commissaris Charles
Quarré. Op 10 Januari 1570 wordt hij verbannen.
Begin Juni 1571 ontmoeten wij hem het eerst op de vloot der Watergeuzen; hij
is kapitein van een schip en plundert een koopvaarder uit Norden. Op 23 Juni 1571
lag hij met zijn schip op de Eems voor Emden, toen de Geuzenvloot door de
Spanjaarden werd verslagen, maar hij ontkwam. Begin Juli 1571 lag hij bij
Lochumerhorn en kwam aan boord van een schip uit Essens; als zijn luitenant had
hij Bruyn van Utrecht. Kort daarna schijnt hij de vrijbuiterij vaarwel gezegd te hebben
en ging met zijn vrouw in Oostfriesland wonen. Op 27 Febr. 1572 vraagt de raad
van Emden aan graaf Edzard, of men hem in de stad zou dulden. Later ging hij in
staatschen dienst over en sneuvelde voor Kampen in zomer 1578. In 1578 werd de
inventaris opgemaakt der roerende en onroerende goederen, door hem nagelaten.
Zijn portret met zijn zuster J u d i t h , in 1576 door een onbekend kunstenaar
geschilderd, bevindt zich bij jhr. J. Hora Siccama van de Harkstede te Driebergen.
Zie over hem: d e H a a n H e t t e m a , Stamboek Friesche Adel I, 291; v a n
W e l d e r e n R e n g e r s , Het geslacht Rengers; W i t t e r t v a n H o o g l a n d , Het
geslacht Rengers; M a r c u s , Sententiën, 220; v a n H a s s e l t , Stukken I, 271;
H a g e d o r n , Ostfrieslands Handel und Schiffahrt, 272, 276, 300; F r a n z ,
Ostfriesland und die Niederlande, 228; R u t g e r s , Inventaris van het Huisarchief
Farmsum in Verslag 's Rijks Oude Archieven 1900 II, 425; Archief van Emden,
Vrijbuitersschade Protokollen van 28 Juni 1571 en 9 Juli 1571, en brief van 27 Febr.
1572; Rijksarchief van Groningen, Papieren Rengers van Naerssen, afschrift brief
van de Mepsche aan Arenberg van 30 Sept. 1566.
Vogels

[Ringh, Jeme Jacobsz de]
RINGH (Jeme Jacobsz d e ), geb. te Harlingen (?) 17 Nov. 1574, overl. aldaar 10
April 1627, leeraar bij de waterlandsche gemeente der Doopsgezinden. Hij was een
zeer ijverig voorganger, die zich geheel gaf aan de hem opgedragen taak en dikwijls
den dienst waarnam buiten Harlingen. Zoo verhaalt hij in een brief d.d. 31 Jan. 1619
aan Hans de Ries, dat hij in 4 weken meer dan honderd personen had gedoopt en
meer dan vijftig maal had gepredikt, zoodat hij ‘het eeten bijna quijt’ was. Zijn arbeid
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werd verzwaard door de tallooze twisten, welke de Doopsgezinden in zijn tijd verdeeld
hielden. Nu eens moest hij te Franeker, dan weer te Hindeloopen geschillen trachten
bij te leggen. Uit laatstgenoemde plaats werd hij in 1620
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door zijn eigen geloofsgenooten te Harlingen teruggehaald, omdat zijn medeleeraar
Idts Foekes aldaar in zijn preeken aanstoot gaf. In 1613 werden hij en Hans de Ries
heftig aangevallen in een geschriftje van Jacob Thomasz (zie art.), getiteld: Een
vriendlijcke Aenspraeck etc. Verder behoorde hij tot de doopsgezinde voorgangers
en oudsten, die moesten oordeelen over de kwestie met Rippert Eenkesz (kol. 457)
te Workum. Ten slotte was hij mede-opsteller der zg. dertien vredes-artikelen, die
Nittert Obbesz (kol. 1231) den 8en Sept. 1626 te Amsterdam onderteekende. Toen
hij het daaropvolgende jaar overleed, verscheen een lijkdicht op hem, getiteld
Weeklagte der bedrukte Gemoederen over den dood van den deugdzaamen,
godzaligen en welsprekenden Jeme Jacobsz de Ringh (Franeker 1627), waarvan
Maatschoen een exemplaar aantrof bij een gelijknamigen achterkleinzoon van den
leeraar en in zijn Geschiedenisse der Mennoniten afdrukte.
Jeme de Ringh schreef naar aanleiding van het overlijden van Roscius (kol. 1272):
Lijk-Predicatie, over het onnozel en droevig overlijden van Sgr. Dr. Anthoni Jacobsz
(Leiden, Hoorn 1624), verder onder het pseudoniem van B e n I s r a e l s : Tractaet
teghen het straffen der Buyten-getrouwden sonder onderscheydt (z. p. 1627, Amst.
1628). Een leerrede van de Ringh, handelende over Spr. 30: 24-28 vindt men achter
in Kort Verhaal van het Leven en de Daden van Hans de Ries (1644).
Hij was waarschijnlijk gehuwd met een zuster van Sybrandt Hansz Cardinael (kol.
253). Minstens twee van zijn zonen vestigden zich te Amsterdam: D i r k J e m e s z
d e R i n g h (geb. te Harlingen omstr. 1608, gedoopt te Amsterdam in 1640, huwde
aldaar als varensgezel in 1635 met T r i j n t j e C l a a s d r .) en C l a a s J e m e s z
d e R. (geb. te Harlingen omstr. 1611, gedoopt te Amsterdam in 1633, huwde aldaar
als handschoenmaker in 1634 met A n n e t j e M a t t h e u s d r ., in 1656 met
H e n d r i k j e H o u t m a n s , door welk laatste huwelijk hij Gereformeerd werd).
Zeer waarschijnlijk was een derde zoon ‘J a c o b I m e s ’, die in 1631 te Amsterdam
woonde op de Keizersgracht bij de Brouwersgracht en wiens vermogen toen geschat
werd op ƒ 6000 (zie F r e d e r i k s , Kohier van den Tweehonderdsten Penning, 43).
Volgens het Memoriaal voor Reinier Wybrandtsz werden in 1644 lidmaat der
waterlandsche gemeente te Amsterdam de graanfactor J e l i s (of G i l l e s )
A r n o u t s z H e y n s , een zusterszoon van Jeme Jacobsz de Ringh, en zijn vrouw
Saartie van Halma.
Het portret van Jeme de Ringh werd geschilderd door Lambert Jacobsz (kol. 913).
Naar dit schilderij vervaardigde J. Folkema een gravure, die men o.a. met bijschrift
van Adr. Spinneker gereproduceerd vindt bij S c h i j n -M a a t s c h o e n ; er bestaat
ook een gravure van W. Delff.
Zie: S c h i j n - M a a t s c h o e n , Geschiedenisse der Mennoniten III, 147 e.v.;
Doopsgezinde Bijdragen (1864), 15, 53, 68, (1903), 58, 62, e.v., 71 e.v., 81 e.v.;
B o e k e n o o g e n , Catalogus der werken over de Doopsgezinden.... in de Bibliotheek
der Ver. Doopsgezinde Gemeente te Amsterdam (1919), 186, 357; d e H o o p
S c h e f f e r , Inventaris Doopsgezind Archief, passim; H.F. W i j n m a n , De
Amsterdamsche rekenmeester Sybrandt Hansz Cardinael in Het Boek, 1930; Doop-,
Trouw- en Begraafboeken Amsterdamsch Archief, verder de literatuur bij art. Lambert
Jacobsz.
Wijnman

[Robaert, Jan]
ROBAERT (Jan), geb. waarschijnlijk'te Mechelen.
In de stukken wordt hij ook wel eens genoemd Jan Robert; wegens deelneming
aan de troebelen werd hij in 1566 als ‘Jehan Robijn’ uit Antwerpen
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verbannen. Later voegde hij zich bij de Watergeuzen, werd luitenant van Jacob
Cabeljauw en was waarschijnlijk 1 April 1572 bij de inneming van den Briel.
Zie over hem: d e R e i f f e n b e r g , l' Inquisition en Belgique, 238; v a n
G r o n i n g e n , Gesch. der Watergeuzen, 131; Navorscher, 1854, LIII.
Vogels

[Roelen, Claes Jan]
ROELEN (Claes Jan), geb. te Amsterdam.
Hij was van beroep binnenlandvaarder en woonde te Amsterdam buiten de
Haarlemmerpoort. Wegens deelneming aan de troebelen werd hij 29 Mei 1568 door
Alva ingedaagd, op 30 Juli 1568 volgde de akte van uitroeping en 1 Sept. 1568 werd
hij verbannen; in het vonnis staat hij vermeld als ‘Nicolas Jehan Roeles’. Hij voegde
zich later bij de Watergeuzen.
Zie over hem: t e r G o u w , Gesch. van Amsterdam, 322; B o r , Nederl. Oorlogen,
I. bijvoegsel, 123: M a r c u s , Sententiën, 123; Notitiën van J a n B e t s z .
R o d e n b u r g h , 88 vo.-92 vo., handschr. in gemeente-archief van Amsterdam.
Vogels

[Roermond, Stephanus van]
ROERMOND (Stephanus v a n ), overl. 23 Juli 1572 te Roermond. Hij was donaat
(leekebroeder) van het kartuizerklooster Bethlehem te Roermond, waar hij de
bediening van portier uitoefende. Toen deze stad 23 Juli 1572 door de troepen van
den Prins van Oranje was ingenomen, richtten deze een bloedbad aan onder de
geestelijkheid en de kloosterlingen der stad. In de chartreuse aan de Swalmerstraat
kwamen hierbij 9 paters en 3 donaten om het leven, terwijl andere leden van het
convent ernstige mishandelingen hebben ondergaan. De woeste soldaten, het
klooster binnendringende, troffen het eerst broeder Stephanus, den portier, aan.
Deze ‘hun beleefdelijck ende sachtmoedelijck ontfangende opdat hij hunne
gramschap ende furie breken soude, heeft hun van selfs de sleutelen overghelevert’.
Zij wierpen echter de sleutels weg, achtervolgden den vluchtenden broeder en
wierpen hem - aldus Uwens, de vertaler van Havens' Historica Relatio - ‘bij den put,
die aen de rechte handt is, als men inkomt’ op den grond en vermoordden hem
‘meer als met een turcsche wreetheyt’. Daarop riepen zij eenige vrouwen uit de
buurt bij het lijk, vragende: ‘Kende dezen monninck wel?’
Zijn gebeente rustte aanvankelijk bij dat van zijn medeslachtoffers in de kerk van
het voormalige kartuizerklooster, waarin thans het groot seminarie van het bisdom
Roermond is gevestigd. Daarna hebben de relieken zich meer dan een eeuw
bevonden in Swalmen. Sedert 1902 bevinden zij zich weder op haar oude plaats,
waar zij sinds 1911 achter glas worden bewaard in den rechter zijwand der kerk.
Zie: Actes Capitulaires de l'ordre des Chartreux de 1573 (ms. Bibl. Publ. de
Grenoble, no. 614); A. H a v e n s i u s , Historica Relatio duodecim martyrum
cartusianorum qui Ruremundae in Ducatu Geldriae agonem suum feliciter
compleverunt (Colon. 1608 Gand. 1608); G. H e s s e , De Martelaren van Roermond,
een bronnenstudie in Limb. Jaarb. XVII, 1911; J o s . H a b e t s , Gesch. bisd.
Roermond I, 149 vlg., III, 714 vlg.; J. Kronenburg, Neerlands Heiligen in latere
eeuwen I, 149 vlg.; De Nieuwe Koerier van 15, 22, 25, 29 Juli en 5 Aug. 1922,
artikelen bij de 350-jarige herdenking van hun marteldood door J.D.D. K e u l e r s ,
P.J.M. v a n G i l s , P. A l b e r s S.J., A.F. v a n B e u r d e n , W.G(o o s s e n s ), e.a.
Scholtens
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[Rogge, Cornelius]
ROGGE (Cornelius), zoon van Y s b r a n d R o g g e en J o h a n n a R e g t e r s ,
geb. te
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Amsterdam in 1762, gest. te Leiden 29 Augustus 1806. Hoewel van hervormde
ouders werd hij in 1778 aan het seminarium der Remonstranten te Amsterdam
ingeschreven. In 1783 werd hij bevorderd tot proponent, wegens zijn erkende
bekwaamheid zonder examen. Eerst in 1787 werd hij beroepen tot predikant te
Noordwijk, van waar hij in 1790 naar Berkel vertrok. In 1794 werd hij beroepen door
de gemeente te Leiden, waar hij 11 Mei zijn intrede deed: dit ambt heeft hij tot zijn
dood bekleed. Als predikant had hij groote verdiensten; zijn Leerredenen zijn na
zijn dood door W e s t e r b a e n uitgegeven. Hij was bovendien een der leden van
de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, die veel hebben gedaan voor het onderwijs
en de ontwikkeling der lagere volksklassen; daarover heeft hij ook geschriften
nagelaten. Daaruit volgt reeds, dat hij tot de Patriotten behoorde, zooals de meeste
dissenters, vooral de predikanten van zijn tijd. Daardoor ook kwam hij er toe de
geschiedenis van 1795 en volgende jaren te onderzoeken en te beschrijven. Hij gaf
twee werken uit: Tafereel van de geschiedenis der jongste omwenteling in de
o

Vereenigde Nederlanden (Amsterdam 1796, 8 ; duitsche vert.: Abriss der Geschichte
o
der neuesten Revolution in den Vereinigten Niederlanden, Göttingen 1800, 8 ) en
als vervolg daarop: Geschiedenis der staatsregeling voor het Bataafsche volk
o
(Amsterdam 1799, 8 ). Beide boeken behooren nog altijd tot de voornaamste bronnen
voor de geschiedenis van de eerste jaren der Bataafsche republiek. Hoewel geen
historicus van beroep en verstoken van ‘de vereischte hulpmiddelen, daar zij, die
dezelve zouden kunnen en ook gaarne willen leveren, hun geheelen tijd aan het
heil des vaderlands moeten toewijden’, besloot Rogge toch zijn krachten aan dit
onderwerp te beproeven. Zooveel mogelijk heeft hij ‘echte bronnen nagespoord en
getracht echte berichten’ te bekomen. Maar Rogge schreef onmiddellijk na de
gebeurtenissen, zoodat hij in het algemeen alleen die wetenswaardigheden kon
vermelden, waarover een opmerkzaam toeschouwer op dat oogenblik kon
beschikken. Hij kende de feiten slechts, voor zoover zij gemeengoed van allen
waren; de verborgen drijfveeren, waardoor zij werden bepaald, ontgingen hem.
Niettemin heeft hij allerlei gegevens en stukken mogen gebruiken van staatslieden
en anderen: ook heeft hij wel mondelinge inlichtingen verkregen. Rogge stond
evenwel buiten de actieve politiek en was daardoor niet met de geheime roerselen
der staatkunde vertrouwd. Maar hij was objectief genoeg om het geheel der dingen
te kunnen overzien. Partijdig in den gewonen zin is hij niet. Hij was een warm
voorstander der omwenteling en een overtuigd unitaris; maar zijn oordeel is gematigd,
ook over den tegenstander. Zelden velt hij een oordeel over de gebeurtenissen;
meestal moet dat worden opgemaakt uit den graad van welgevallen, waarmede hij
de gebeurtenissen verhaalt. Vandaar, dat zijn meening over de staatsgrepen van
22 Jan. en 12 Juni dan ook geen geheim blijft. Anoniem gaf Rogge nog uit: Beknopte
historie der onlusten in de Nederlanden, sedert de onderhandelingen over de
o
gewapende neutraliteit in 1780 (In Brabant 1790-1792, 4 dln. 8 ). Rogge huwde in
1788 te Alkmaar met C o r n e l i a v a n N i e v e l t .
Zie: Bibliotheek van Rem. geschriften, 226; T i d e m a n , De Rem. Broederschap,
2e dr. 80, 85, 173, 229, 457, 461; E l i a s , Bijdrage tot de kennis van de
historiographie der Bataafsche Republiek, 54 vlg.
Brugmans

[Roorda, jonker Bernardus of Binnert]
ROORDA (jonker Bernardus of Binnert), geb. te Sneek, datum onbekend, zoon van
jonker
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P o p k e , grietman van Idaarderadeel, en M a r g a r e t a v a n A e r n h e i m .
Hij stamde uit een oud friesch geslacht en was een broeder van den bekenden
Karel Roorda. Waarschijnlijk vluchtte hij in 1567 naar Emden; in 1568 weigert hij
een nieuwen eed van trouw aan koning Philips af te leggen. In 1568 vecht hij bij
Heiligerlee en Jemmingen en voegt zich later bij de Watergeuzen. Op 30 Jan. 1570
wordt het vonnis afgekondigd, waarbij hij door het Hof van Friesland wordt verbannen,
met verbeurdverklaring zijner goederen. Op 9 April 1570 wordt hij nog eens door
Alva verbannen, op 19 April 1570 wordt dit vonnis afgekondigd. In den winter
1570-1571 is hij, tegelijk met zijn broeder Karel, in Genève, om het onderwijs van
Theodoor de Besa te volgen; op 25 Oct. 1570 worden beider namen op de lijst van
studenten ingeschreven. Verder is niets over hem bekend.
Zie over hem: Emder Jahrbuch XX (1920), 176, 186; M a r c u s , Sententiën, 229;
W i n s e m i u s , Kroniek van Friesland, 555; A n d r e a e , de Friesche Watergeuzen
in Vrije Fries, 3e reeks, V, 92.
Vogels

[Roscius, Dr. med. Anthonius of Anthonie Jacobsz]
ROSCIUS (Dr. med. Anthonius of Anthonie Jacobsz) of R o s s i u s , dikwijls
voorkomend onder den naam Dr. A n t h o n i e J a c o b s z , geb. te Amsterdam einde
1593, overl. te Hoorn 27 Jan. 1624, geneeskundige, schrijver, dichter en doopsgezind
voorganger te Hoorn. Hij was de oudste zoon van J a c o b T h e u n i s z , lakenkooper
en dienaar bij de Waterlandsche Gemeente der Doopsgezinden te Amsterdam (die
den 29sten Oct. 1620 ‘wt lyeffden’ bewilligde om dienaar te blijven in plaats van
Vondel, daar deze zich geëxcuseerd had ‘van groote ongelegenthd sijner
melancoleusheijts halven’) en van P i e t e r t j e L u b b e r t s d r , een dochter van
den bekenden doopsgezinden voorganger L u b b e r t G e r r i t s z . Men zie uitvoeriger
omtrent het geslacht, waartoe Roscius behoorde het art. Dr. Reinier Rooleeuw (dl.
VII, kol. 1064); deze laatste was een zoon van zijn jongeren broeder Isaäc Jacobsz
Rooleeuw. Roscius' vader, die eerst te Amsterdam in de Nes woonde, maar later
een huis kocht op den Nieuwendijk ‘daer de rotgans in de gevel ende de rode Leeu
in het bord uytsteckt’ (thans no. 35), zond zijn oudsten zoon, blijkbaar met de
bedoeling hem te doen opleiden tot voorganger bij de Doopsgezinden, naar Leiden,
waar deze den 10den Oct. 1612 als student in de medicijnen werd ingeschreven;
de wetenschappelijk gevormde leeraren der Doopsgezinden studeerden nl.
meestentijds in de medicijnen, omdat de studie der theologie aan de officieele
universiteiten hun uit den aard der zaak was ontzegd. Den 27sten Febr. 1614 werd
hij tegelijk met zijn oom, den varensgezel G e r r i t L u b b e r t s z (geb. te Hoorn in
1573), en met zijn buurman Eduard Jacobsz Feitama (wonend in het tegenwoordig
perceel Nieuwendijk 31) door Reinier Wybrandtsz te Amsterdam gedoopt. Blijkbaar
promoveerde hij het daaropvolgend jaar te Leiden in de medicijnen, immers den
27sten Juni 1615 teekende hij te Amsterdam in (het huwelijk werd den 29sten Juli
d.a.v. te Hoorn voltrokken) als ‘doctor in de medicijnen wonende op de nieuwendijk’
met J a n n e t j e J a n s d r ., wonende te Hoorn. In de huwelijksinteekenacten te
Hoorn en te Amsterdam noemt hij zich voor het eerst met den toenaam Roscius
(Rossius), die hij waarschijnlijk als student wegens zijn welsprekendheid had
ontvangen (de tooneelspeler Roscius was Cicero's leermeester in de
welsprekendheid). Na zijn huwelijk vestigde hij zich in de woonplaats van zijn vrouw
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en werd daar al spoedig (omstreeks 1618) bij de Waterlandsche Gemeente der
Doopsgezinden als leeraar bevestigd. Hij was bekend om zijn welsprekendheid,
zoodat in de zoldering van de doopsgezinde kerk te Hoorn zelfs luiken gemaakt
moesten worden van leuningen voorzien, om zijn overtalrijke hoorders een plaats
te bezorgen. Bij den magistraat te Hoorn stond hij in hoog aanzien, o.a. was hij een
vriend van den doopsgezinden geneeskundige en geschiedschrijver Dr. Theodorus
Velius (zie dl. I, kol. 1518), tot 1618 lid van de hoornsche vroedschap; diens dochter
Hillegont Velius werd in 1634 de tweede vrouw van Roscius' jongeren broeder
Lambert Jacobsz (kol. 913) schilder te Leeuwarden. Roscius voorzag ook Velius'
bekende Chronyk van Hoorn van een lofdicht.
Na den dood van zijn eerste vrouw hertrouwde Roscius den 4den Sept. 1622 in
de doopsgezinde kerk de Spijker te Amsterdam met Y t i e n A n d r i e s d r ., afkomstig
uit Stavoren en als weduwe van A n d r i e s S a k e l s e n of S a e c k l i s (S a k e l s z )
te Amsterdam op den Zeedijk woonachtig. Uit dit huwelijk werd in 1623 een dochtertje
geboren. Den 22sten Oct. 1623 bediende hij te Hoorn voor de laatste maal het
avondmaal, een plechtigheid waaraan 248 personen deelnamen. Zijn einde was
tragisch: in Jan. 1624 wilde hij zich over het ijs naar Amsterdam begeven (blijkbaar
om daar den dienst waar te nemen, gelijk hij vaker deed), toen de slede, waarop
zijn vrouw en dochtertje zaten, door het ijs zakte. Zijn dochtertje haalde hij dood op
en ook zijn vrouw - naar Hoorn vervoerd - overleefde het ongeval zeer kort. Toen
dit hem bericht werd, trok hij dit zich zoo aan, dat hij na twee of drie dagen den geest
gaf. Jeme Jacobsz de Ring (kol. 1268), leeraar der Waterlanders te Harlingen,
vervaardigde op hem een lijkrede, getiteld Lyk-predicatie over het onnozel, en
droevig Overlyden van Sger. Dr. Anthoni Jacobsz etc. (Leiden 1624), terwijl Vondel
een gedicht op zijn dood en bij zijn beeltenis maakte. Het laatste eindigt aldus:
‘Der kruiden kracht hij verghde en voor het lichaem las.
En door 't beschreven Woort de krancke ziel genas’.

hetgeen waarschijnlijk doelt op den strijd tusschen de voorstanders van het
beschreven en van het onbeschreven Woord Gods, welke strijd eerst recht in 1625
zou losbarsten (zie het art. omtrent Nittert Obbesz). Vondel, die een voorstander
was van het beschreven Woord (zie zijn gedicht ‘Antidotum’ uit 1626), was blijkbaar
een vriend der familie te Amsterdam: in 1620 bezong hij ook het eerste huwelijk van
Roscius' broeder Lambert Jacobsz.
Na zijn dood bleven de (niet zuiver rechtzinnige) denkbeelden van Roscius onder
zijn medestanders leven; deze laatsten vereenigden zich gaandeweg in
oefeningsbijeenkomsten of collegiën, waaruit de latere naam ‘collegianten’ zou zijn
ontsproten.
Uit het eerste huwelijk van Roscius met Jannetje Jansdr. is slechts één zoon
bekend, nl. J a c o b A n t h o n i s z . R o s c i u s . Deze was geb. te Hoorn in 1618,
werd 14 Febr. als med. stud. te Leiden ingeschreven, doch stierf spoedig daarna;
van hem erfden (blijkens een acte verleden voor notaris J. van Loosdrecht te
Amsterdam dd. 14 Aug. 1645) zijn neven Abraham en Jacob van den Tempel (zoons
van Lambert Jacobsz) een rentebrief van ƒ 25 jaarlijks. In deze acte worden ook als
comparanten genoemd Isaäc en Hendrik Jacobsz. Rooleeuw, ooms van Jacob
Anthonisz. Roscius.
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Dr. Anthonie Jacobsz. Roscius schreef: Wederlegginghe des Kinder-Doops, waer
in betoont wort, dat deselfde niet uyt Godt is, maer uyt den Menschen, teghen
Robertum Puppium; ghestelt, bearbeyt, door Anthoni Jacobsz, M. Doctor (z.p., 1617,
2e dr. 1624, 3e dr. Amst. 1636), dat wederom een tegenschrift uitlokte van Puppius.
Volgens het oordeel van Robbert Robbertsz. le Canu, den bekenden libertijn, die
uiteraard geen vriend was van Roscius, stond in den strijd tusschen Puppius en
Roscius het gelijk aan de zijde van eerstgenoemde. Na den dood van Roscius
verscheen nog van hem: Babel, dat is, Verwerringe der Kinder-Dooperen onder
malcanderen over het Artykel des Doopsels, ende den aencleve van dien; Wt
verscheyden schriften der Kinder-Dooperen ghetoogen, tot stichtinge van de
waerheyt lievende, ende eenen Spiegel voor Hermanno Fauckelio, Predicant tot
Middelburgh ende zijne Medestemmeren, tot beschouwinghe van haer eyghen
vlecken... t'Samen gestelt door wylen Anthoni Jacobsz (by zijn leven Leeraer der
Vereenichde Waterlantsche Gemeente, ende Doctoor in de Medicijnen binnen der
Stadt Hoorn) ende een sijnder Medehulperen (z. p. 1626), gericht tegen Hermannus
Faukelius (dl. VI, kol. 507-508). Het boekje van Roscius lokte wederom een
tegenschrift uit van G. Udemans.
In de inventaris der nalatenschap van Lambert Jacobsz (Vrije Fries XXVIII, blz.
53 e.v.) komt een schilderij voor, dat Roscius met zijn broeder Lambert - elkander
bij den arm vasthoudend - voorstelt; blijkbaar is het van de hand des laatsten. Van
Roscius bestaan verder twee gravures, naar rechts ziende gegraveerd door H.L.
Roghman (met onderschrift van Vondel) en naar links ziende gegraveerd door J.
Folkema (met onderschrift van A. Spinniker). Hoogstwaarschijnlijk gaan beide terug
op een portret van Roscius, door Lambert Jacobsz geschilderd, evenals dit het geval
is met de gravure van Jeme Jacobsz de Ring, die geheel in denzelfden trant is
vervaardigd. Men vindt beide gravures afgebeeld in Verzamelinge van Afbeeldingen
van veele voornaame Mannen en Leeraren (Amst. bij Kornelis de Wit, 1743) en in
het derde deel van Schijn-Maatschoen, Geschiedenisse der Mennonieten.
Zie: S c h i j n - M a a t s c h o e n , Geschiedenisse der Mennoniten III (1745), 270
e.v.; Album Studiosorum Leiden; Memoriaal voor Reinier Wybrandtsz (in
Doopsgezind Archief te Amsterdam); Huwelijks-inteekenregisters der Pui in het
Amst. Gem. Archief; H.L. S t r a a t , Lambert Jacobsz schilder in de Vrije Fries XXVIII,
1e deel, 53 e.v.; J. t e W i n k e l , Ontwikkelingsgang der Ned. Letterkunde II (1ste
druk), 28; M o e s - B u r g e r , De Amsterdamsche Boekdrukkers en Uitgevers in de
16de eeuw IV, 99; Vondel's werken, ed. v a n L e n n e p , II, 212-213; P.
L e e n d e r t s z , Het leven van Vondel, 72; J a n T h e u n i s z , Der Hanssytsche
Menniste Gheest-drijveren Historie (1627), 35; B r e d i u s , Künstler- Inventare VII,
223; (B o e k e n o o g e n ), Catalogus der werken.... van de Vereen. Doopsgez. Gem.
te Amsterdam (1911), 175, 198, 250; B l a u p o t t e n C a t e , Gesch. der
Doopsgezinden in Holland enz. I, 282, II, 219; K u r t B a u c h , Jacob Adriaensz
Backer (1926), 73; F r e d . M u l l e r , Beschrijvende Catalogus van 7000 portretten
(1853), 217-218, no. 4562-4566; Biogr. Woordenboek van Prot. Godgeleerden onder
red. van de Bie en Loosjes, IV, 480 i.v. Jacobsz.
Wijnman

[Rotius, Jacob]
ROTIUS (Jacob), gedoopt te Hoorn 11 Sept. 1644, waarschijnlijk overl. te Hoorn
1681, stillevenschilder. Hij was de oudste zoon van Jan Albertsz.
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Rotius, die volgt, en diens echtgenoote M a a r t j e A m b r o s i u s d r . Hij werd lidmaat
der Gereformeerde kerk in zijn geboorteplaats op 26 Maart 1669, nadat hij den 4den
Febr. 1668 aldaar ondertrouwd was met H e n d r i n a S w o l , uit Amsterdam
afkomstig. H o u b r a k e n deelt ons mede, dat Rotius was ‘van een zwaarmoedigen
geest, waaruit sommigen, die aan de predestinatie geen geloof slaan, besluiten dat
hij zijn levensdraad verkort heeft’; het verhaal van dezen zelfmoord, dat door alle
latere schrijvers is overgenomen, is zeer waarschijnlijk op waarheid gegrond, omdat
Rotius niet in het familiegraf te Hoorn werd begraven (zijn begraafacte is trouwens
aldaar in het geheel niet te vinden), terwijl anderzijds in 1682 zijn weduwe met
attestatie van Hoorn te Steenwijk aankwam. Wellicht vestigde zich deze weduwe
in laatstgenoemde plaats, omdat haar moeder uit een steenwijksch
regeeringsgeslacht stamde.
Jacob Rotius had vier kinderen: 1e J o h a n n e s , geb. te Hoorn 1670, als
weduwnaar zonder kinderen te Steenwijk overleden 1722; 2e B e r n a r d i n a , geb.
te Hoorn 1672, in 1692 te Steenwijk getrouwd met W i l l e m H e n d r i k s z .
T u i s v e l d ; 3e M a r i a , in 1693 te Steenwijk getrouwd met M i n n o S a a c k e s ;
4e J o h a n n a , geb. te Hoorn 1675, te Steenwijk in 1694 getrouwd met A l b e r t
v a n R u y n e n , overl. aldaar 1717, uit een steenwijksch regeeringsgeslacht (vgl.
P.C. B l o y s v a n T r e s l o n g P r i n s , Genealogische en heraldische
gedenkwaardigheden in en uit de kerken van Overijssel 1925, 220). Te Steenwijk
schreef men den naam R o o s j e s .
Houbraken verklaart, dat Jacob Rotius was ‘een leerling van den ouden van Heem,
wiens wijze van schilderen hij wonderwel wist na te bootsen, zoodat hij in zijnen tijd
geld en achting gewon’. Aannemelijk is echter ook, dat Jacob een leerling was van
zijn vader, die overleed, toen de zoon 22 jaar oud was. Volgens A b b i n g , die
zoowel de stukken van den vader als van den zoon onder oogen heeft gehad,
bestonden in zijn tijd (omstreeks 1840) ‘van Jacob Rotius een menigte bloemstukken,
waaronder zeer uitvoerige en goedgepenseelde; in onderscheidene grootte zijn er
vijf of zes paar in de verzameling van den Heer Stokbroo (verkocht te Hoorn 1855
en 1867), daar de meeste een pendant hebben, enkele groote zijn ook zonder
pendant’. Jacob schilderde blijkbaar uitsluitend bloem-en vruchtenstukken, terwijl
aan zijn vader de met ‘Rotius’ gesigneerde stillevens van een ontbijt zijn toe te
schrijven. In de literatuur bestaat hieromtrent verwarring, vgl. het volgend art.
Op de tentoonstelling-Kleykamp te 's Gravenhage (1929) kwam voor een warm
getint bloemstuk gesign.: ‘J. Rotius fe 1674’ (uit engelsch particulier bezit), zoowel
in kleur als compositie veel gelijkenis vertoonend met schilderstukken van Abraham
Mignon en de Heem (afgeb. bij R a l p h W a r n e r en W i j n m a n ). Verder bevindt
zich in de coll.-Mr. N. Beets te Amsterdam een bundel hangende vruchten aan een
lint, get. J. Rootius 1677. Ten slotte komen stillevens van de hand van Jacob Rotius
voor in de coll.-Ittenbach op de Burg te Gymnich (1672) en in de coll.-Stoner en
Evand te Londen. Op de verk. Ernst Museum te Boedapest, 7 Mei 1923, werd
eveneens een stilleven van Rotius geveild (alb. in het bezit van Sir Robert Witt te
Londen).
In Oud- Holland, 1906, 64 wordt vermeld, dat in den boedel van Mr. Dirck van
Foreest (overl. 1718) zich o.a. bevonden twee bloem- en fruit-
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stukjes van J. Rotius (in het register staat Jan Rotius). Bij H o e t komt nog voor ‘een
festoen bloemen en vrugten tot wederga van dat van d'Heem door J. Rotius’, verder
‘een festoen met fruyten seer fraei door Jacob Rotius’, ‘een bloemfles zijnde een
weerga door dezelve’, ‘een tafeltje met bloemen en vrugten door dezelve’ (alle in
de nalatenschap van Nicolaes van Suchtelen, Burgemeester van Hoorn, 1715),
‘een bos druiven met insectens versiert door J. Rotius’ (1768) enz.
Interessant is een acte dd. 24 Mei 1675 verleden voor den notaris Corn. Mazier
te Hoorn, waarbij Rotius met Melis Gerritsz. Hoochtwoud overeenkwam ‘seecker
groot schilderij’ te ruilen voor een os.
Zie: de bronnen in het volgend art. genoemd, benevens: G. H o e t , Catalogus of
naamlijst van schilderijen I (1752), 178, 180, 380, III (uitgeg. door P. T e r w e s t e n ,
1770), 685; Catalogus der Tentoonsl. van schilderijen door Oud- Holl. en Vl. meesters
o

in de Kon. Kunstz. Kleykamp ('s Grav. 1929), n . 41; H.F. W i j n m a n , De
stillevenschilder Jacob Rotius in Oud- Holland, 1930; R a l p h W a r n e r , Dutch
and Flemish Fruit and Flower Painters of the 17th and 18th centuries, II (nog te
verschijnen).
Wijnman

[Rotius, Jan Albertsz]
ROTIUS (Jan Albertsz) of R o o t i u s , eigenlijk J a n A l b e r t s z . R o o t j e s
(R o o t g e s , R o o t i e s ), gedoopt te Medemblik in de Gereformeerde Kerk 20 Oct.
1624, begr. te Hoorn in de Groote Kerk - als J a n A l b e r t s z ., gelijk hij door zijn
tijdgenooten veelal werd genoemd - 1 Nov. 1666, schilder van schutterstukken,
portretten en stillevens. Hij was een zoon van den te Medemblik woonachtigen
havenmeester A l b e r t J a n s z . R o o t j e s (R o o t g e s ), die tot een geslacht van
zeelieden (schippers) behoorde; de familie kwam later te Medemblik tot aanzien (in
het begin van de 18de eeuw was J a n R o o t j e s burgemeester, raad en schepen
aldaar, diens zoon T h e u n i s en J a c o b R o o t j e s eveneens schepen etc.).
Jan Albertsz huwde in Nov. 1643 te Medemblik (ondertr. te Hoorn dd. 7 Nov. 1643
als ‘J a n A l b e r t s z . R o o t s e i j u s ’, vgl. de naam R o o d t s e u s bij
H o u b r a k e n ) met M a a r t j e A m b r o s i u s d r . een dochter van A m b r o s i u s
J a c o b s z en G r i e t J a n s d r . Na zijn huwelijk vestigde hij zich te Hoorn, waar
hij een zestal kinderen liet doopen; van dezen werden slechts volwassen: Jacob,
die voorgaat, en T r i j n t j e , gedoopt te Hoorn 6 Aug. 1652, ondertr. te Hoorn 9 Nov.
1669 met den chirurgijn J o h a n n e s T e e r l i n g h . Als woonplaatsen van den
schilder vindt men in de doopacten van zijn kinderen te Hoorn vermeld: de Muntstraat
(1644-46), op het Noort (1648-50), bij het Hooft (1652) en wederom op het Noort
(1654-56). Op een zijner schutterstukken heeft hij zichzelf afgebeeld als sergeant
bij de schutterij (1655).
Omtrent het verdere leven van den schilder is vrijwel niets bekend. H o u b r a k e n ,
die waarschijnlijk nimmer een schilderij van hem onder oogen heeft gehad, vertelt
ons dat hij was ‘een man zedig in zijn gedrag en bijzonder naarstig in zijn oefening’;
dezelfde schrijver stelde zijn geboortejaar op omstreeks 1615, hetgeen I m m e r z e e l
aanvulde door geheel willekeurig 1674 als jaar van Rotius' overlijden aan te nemen.
Van wien hij een leerling was, is evenmin uit te maken. Op het voetspoor van
H o u b r a k e n heeft men tot dusverre gemeend, dat Pieter Lastman zijn leermeester
was, doch Rotius was eerst negen jaar, toen Lastman overleed. Alleen A b b i n g
noemt
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Rotius een leerling van van der Helst. Inderdaad is hiervoor meer te zeggen: de
schutterstukken van beide meesters vertoonen een opvallende verwantschap, zelfs
wordt van der Helst door zijn hoornschen kunstbroeder somwijlen overtroffen ten
aanzien van de losse groepeering der figuren. In ieder geval moet Rotius als
portretschilder hoog worden aangeslagen. Vele zijner portretten zijn bijzonder goed
geschilderd. Zij worden gekenmerkt door een bepaalde blankheid van kleur en
hebben iets gevoeligs, die hen direct doet onderkennen.
Van Rotius zijn schilderijen aan te wijzen uit de jaren 1646-63. Het zijn veelal
portretten van leden van het hoornsche patriciaat; niet onmogelijk is, dat zijn huwelijk
den schilder hiertoe den toegang heeft verschaft. Overigens blijkt wel uit de talrijke
opdrachten, welke hij kreeg, dat hij als portretschilder in zijn woonplaats in hoog
aanzien stond.
De volgende portretten zijn van Rotius bekend: 1. Elisabeth Wybo Jacobsdr, de
eerste vrouw van Adriaan van Bredehoff, aet. 17 (1646); dit schilderij - waarvan het
pendant door J. van Ravesteyn werd vervaardigd - werd uit de coll.-mevr. de wed.
Quarin Willeumier-Weggeman Guldemond (eerder weduwe van Mr. N. van Bredehoff
de Vicq) in 1894 geëxposeerd op de utrechtsche schilderijententoonstelling en is
thans door erfenis in het bezit gekomen van den heer N. van Bredehoff de Vicq van
Oosthuizen te Wageningen; 2 en 3. François en Jacob Seymsz Coninck, broeders,
resp. aet. 13 en 10 (1646), in familiebezit van den heer J.W.D.E.L. de Monté Ver
Loren te Zeist; 4. Meisje, aet. 17 (1646), zie veil. cat. Fr. Muller, Amsterdam 17
o

Nov.-3 Dec. 1917, n . 1479; 5. Man staande bij een open venster waardoor men
o

een landschap ziet (1646), zie veil. cat. Artz, 's Gravenhage 27/28 Jan. 1891, n .
179; 6. Familiegroep, voorstellend Jan Thonisz oudt 52, met vrouw, elf kinderen en
o

dienstmeid (1647), zie veil. cat. Fr. Muller 15/16 Dec. 1908, n . 120, afgeb. in
catalogus; 7. Jongen van omstreeks 5-jarigen leeftijd met bok en hond (1647), zie
o

veil. cat. id. (coll.-Raedt van Oldebarneveldt te 's Gravenhage) 6 Nov. 1900, n . 109,
afgebeeld in den catalogus; 8. Meisje van omstreeks 4 jaar met bok (1647) id. id.
o

n . 10, eveneens in den catalogus afgebeeld (zelfde als in veil. cat. Artz voornoemd
o

n . 180?); 9. Meisje, aet. 5 (1648), zie veil. cat. A. Mak te Amsterdam 9 Mrt. 1926,
o

n . 192, thans in coll.-D. Komter te Amsterdam; 10. Mr. Joan Abbekerk (1651) in
coll.-J.C. van de Blockery te Alkmaar, na diens overlijden te Oosterbeek (1923)
verkecht aan den heer Neuerburg, voorm. vennoot der Turmac Tobacco Comp. te
Hamburg; 11. Meisje, aet. 4, een bok vasthoudende (1652), in het Rijks-Museum
o

o

te Amsterdam, Cat. n . 2058. 12. Lucia Seyms (1655), in dezelfde collectie als n .
8, verkocht als voren; 13. Meisje, aet. 11, (1656), in het West-Friesch Museum te
o

Hoorn, cat. n . 74; 14. Lysabeth Veen, aet. 16 (1656), in hetzelfde museum, cat.
o

n . 132; 15. Griet Jansdr. van Neck, echtgenoote van den hoornschen schepen Mr.
Willem van Someren, aet. 76, zittend aan een tafel, terwijl zij een tros druiven neemt
uit een op de tafel staand kommetje met fruit (1656), in coll.-Goudstikker te
Amsterdam; 16. Damesportret, aet. 27 (1658), in het West-Friesch Museum te
o

Hoorn, cat. n . 153; 17. Damesportret, aet. 24 (1658) in het Musée Communal te
Ixelles, behoorend tot de coll.- J.B. Willems, in 1895 aan het museum geschonken,
o

cat. n . 685, afgebeeld in A.J.J. D e l e n en R. L e c l e r c q , Guide des Musées
Belges, 86; 18. Damesportret (1658) op de
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verkooping te Amsterdam van de coll.-Werner Dahl uit Dusseldorf in 1905, zie
W u r z b a c h i.v.; 19. Wijntje 't Hoen, echtgenoote van Nicolaas Minnes, aet. 33
(1659), veil.-Alewijn Amsterdam 16 Dec. 1885 en 11 Juni 1889 (M o e s , I, 3550);
20. Nicolaas Minnes, burgemeester van Hoorn, aet. 35 (1659) in het West-Friesch
o

Museum te Hoorn, cat. n . 69; 21. Mansportret, aet. 33 (1659), in hetzelfde museum,
o

o

cat. n . 154; 22. Jan Merens, aet. 42 (1659) in hetzelfde museum, cat. n . 126; 23.
Adriaan van Bredehoff ‘Hoolt-Officier der Stad Hoorn’ (1659) in het Museum Mayer
van den Bergh te Antwerpen; 24. Meisje, aet. 8, aan een tafel waarop een
o

vruchtenschaal (1660), zie veil. cat. Fr. Muller 20 Mei 1919 en 31 Mrt. 1925, n . 83,
in den catalogus afgebeeld; 25. Damesportret (1661), thans in amerikaansch
privaatbezit, vroeger behoorende tot de George A. Hearn-collection (zie Mr. G.A.
H e a r n , Catalogue of the collection of foreign and american paintings 1908, 147,
met afbeelding); 26. Jan Cornelisz. Meppel, luitenant-admiraal, aet. 52 (1661) in
o

het Rijks-Museum te Amsterdam, cat. n . 2057; 27. Familieportret, voorstellend
man, vrouw, vijf dochters en dienstmeid (1662) in het Museum Mayer van den Bergh
te Antwerpen, afgebeeld in de Gazette des Beaux Arts, 1924, 66e j. II, 55 (de vrouw
is dezelfde als de sub. 17 genoemde); 28. Portret van een kind, aet. 4 (1663), zie
o

veil. cat. Christie Manson Woods 15 Juni 1923, n . 55. Ongedateerd zijn: 29.
o

Mansportret, zie veil. cat. A. Mak 14 Oct. 1918, n . 90; 30. Portret van een kindje
o

met kers in de hand, zie veil. cat. Fr. Muller 27 Nov.-3 Dec. 1917, n . 1480; 31.
Catharina Huyghs, echtgenoote van Dirck Haeck, verk. Amsterdam 21 Juni 1887
(M o e s , 3891); 32. Catharina 't Hoen, verk. coll.-Alewijn Amsterdam 16 Dec. 1885
(M o e s , 3548); 33. Portret van een jonge ‘Kavalier’, verk. coll. Dr. Freund (Berlijn)
te Amsterdam in 1906, zie W u r z b a c h i.v.; 34. Portret van een kind met een hond
ter linker zijde, in de coll.-Scott te Londen. A b b i n g vermeldt ten slotte nog in de
coll.-Stokbroo te Hoorn (verk. 1855 en 1867) de portretten van den admiraal Cornelis
Jan Dirksz. en zijn vrouw (M o e s , 2008, twijfelt aan de juistheid van deze
toeschrijving), benevens drie stuks mannenen drie stuks vrouwenportretten, vier
portretten van kleiner formaat en een zeer groot familiestuk. Welke der hiervoren
genoemde schilderijen dit geweest kunnen zijn, is niet meer na te gaan; in de verk.
cat. dd. 31 Juli 1855 komt slechts voor ‘een deftig mansportret in staande houding’
o

o

(n . 292), in die dd. 3 Sept. 1867 ‘een jongelingsportret’ (n . 878). Ten overvloede
wordt hier nog vermeld een niet-gesigneerd kinderportretje in het Museum
Kröller-Müller te 's Gravenhage, dat wel aan Rotius wordt toegeschreven.
De vijf door Rotius voor de Oude en Nieuwe Doelen te Hoorn in 1649, 1651, 1652
en 1655 geschilderde schutterstukken worden alle nog in deze stad bewaard, vier
o

in het West-Friesch Museum (Cat. n . 70, 71, 72, 73) en één op het Stadhuis. Zij
zijn er het sprekend bewijs van, dat deze specifiek hollandsche kunstuiting in de
17-de eeuw ook buiten de bekende centra bloeide. Vooral kan het thans in de
Burgemeesterskamer (Stadhuis) te Hoorn hangende schutterstuk uit 1652,
bevattende de afbeelding van een negental schutters, wedijveren met het beste,
dat door de nederlandsche kunstschilders in dit genre is voortgebracht. Eveneens
o

hangt in het West-Friesch Museum een regentenstuk uit 1660 (cat. n . 75).
Behalve portretten en schutterstukken, moet Rotius ook stillevens hebben
geschilderd. Voor
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het eerst is dit opgemerkt door W o l t m a n - W o e r m a n n (1880), die mededeelt,
dat in duitsch particulier bezit ‘einige malerisch angeordnete, aber etwas schwer
gefärbte Stilleben seiner Hand vorkommen, z.B. eins von 1672 bei Herrn Ittenbach
auf Burg Gymnich, ein zweites ehemals in der Sierstorpff'schen Sammlung zu
Driburg’. Het eerstbedoelde schilderstuk was natuurlijk van Jacob Rotius, omdat
diens vader reeds in 1666 was overleden, terwijl het tweede door W u r z b a c h
eveneens aan Jacob wordt toegeschreven. Overigens bestaat er ten deze een
groote verwarring tusschen vader en zoon. Van den eerste is vrij zeker een stilleven
o

van een ontbijt in het Rijks-Museum te Amsterdam, volgens den catalogus (n . 2059)
gesigneerd ‘Rotius 165(?)’ en naar het oordeel van den directeur van het museum
op zijn laatst omstreeks 1650 te dateeren. Verder vond W u r z b a c h in den verk.-cat.
der coll.-Gijsb. de Clercq te Amsterdam (1897) eveneens een stilleven van een
ontbijt, gesigneerd ‘J.A.Rotius’. Een en ander maakt wel aannemelijk, dat Jan
Albertsz. Rotius mede tot onze stillevenschilders gerekend mag worden; bovendien
worden zijn schilderijen van dit genre door een zekere blankheid gekenmerkt, die
reeds bij zijn portretten opvallend was. Men schat hem echter als schilder van
stillevens niet hoog en stelt hem b.v. achter bij Heda c.s. (vgl. J u s t H a v e l a a r
in De Nieuwe Gids, 1911, III, 600). De volgende stillevens van een ontbijt vindt men
ten slotte nog vermeld: 1. op de verk.-Wedewer te Keulen in 1899, gesigneerd R
(volgens W u r z b a c h ); 2. op de verk.-Raedt van Oldebarneveldt (Fr. Muller) dd.
o

6 Nov. 1900, cat. n . 111, in den catalogus afgebeeld; 3. Op een veiling bij Fred.
Muller in 1905, gesigneerd ‘J Rotius fe’, zie W u r z b a c h , die het aan Jacob Rotius
toeschrijft; 4. In het museum te Kassel, niet gesigneerd, door W u r z b a c h aan
Jacob en door B é n é z i t aan Jan Albertsz Rotius toegeschreven (de cat. van het
museum geeft evenwel op: vruchtenstuk).
Rotius signeert zijn werk R, JAR (niet AR zooals somtijds wordt opgegeven),
Ro(o)tius of JARo(o)tius. Te zijner eer is in de kamer van den secretaris op het
Stadhuis te Hoorn een raam geplaatst met het wapen van St. Lucas en daaronder
den naam Rotius (1905).
Zijn portret als vaandrig komt voor op het door hem geschilderde schutterstuk
van 1655.
Zie: H o u b r a k e n , Schouburgh der Ned. kunstschilders II, 11; W e y e r m a n ,
De levensbeschrijving der Ned. konstschilders II, 123; C.A. A b b i n g , Beknopte
geschiedenis der Stadt Hoorn (1839), 48; d e z ., Geschiedenis der Stadt Hoorn
(1841) I, Aant. 143, II, Bijl. 62; I m m e r z e e l , Leven en werken der Holl. en Vl.
kunstschilders III, 21; N a g l e r , Neues Allgem. Künstler Lexikon XIII, 350; K r a m m ,
Leven en werken i.v.; C. V o s m a e r , Rembrandt, ses précurseurs, etc. 114; A l f r .
W o l t m a n -K. W o e r m a n n , Geschichte der Malerei III, 868; Oud Holland 1895,
56; B r y a n , Dictionary of Painters and Engravers, i.v.; W u r z b a c h , Künstler
Lexikon, i.v.; E. B é n é z i t , Dictionnaire des Paintres III, i.v.; Algemeen Ned.
Familieblad, N.S., 17e j. (1905), 78; J.C. K e r k -
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m e y e r , Beschrijving van Hoorn in Bulletin Oudheidkundige Bond 1916, 168, 175;
Voorloopige lijst der Ned. monumenten van Geschiedenis en Kunst V, 1, De Prov.
N. Holland (1921), 202, 223; Maandblad Ned. Leeuw, 1928, 349; M o e s ,
Iconographia Batavia 10, 435, 557, 701, 884, 914, 1019, 1138, 1143, 1678, 1749,
2008, 2317, 2609, 2681, 2841, 2855, 2955, 2956, 2957, 2962, 2966, 3048, 3548,
3550, 3691, 3692, 3891, 3974, 4057, 4191, 4324, 4364, 4824, 4869, 4936, 4964,
4979, 5315, 5321, 5323, 5333, 5639, 5725, 6086, 6307, 6433, 6557, 6657, 6748,
6798, 6981, 7352, 7393, 7503, 7543, 7632, 7791, 7832, 7968, 8248, 8258, 8262,
8539, 8797, 9154, 9300, 9303; diverse catalogi in den tekst genoemd; doop-, trouwen begraafboeken van Medemblik en Hoorn; Iconografisch Bureau Gen. De Ned.
Leeuw te 's Gravenhage.
Wijnman

[Rycke, Michiel]
RYCKE (Michiel), geb. te Stralsund, terechtgesteld te Amsterdam in Sept. 1571.
In 1570 werd hij in Stralsund door een schipper aangenomen om op zijn schip
als busschieter te varen naar Bergen in Noorwegen. Op de terugreis werden zij door
den Watergeus Dirk van Bremen overvallen en, daar Michiel Rycke een zeeman
was, werd hij gedwongen bij de Watergeuzen over te gaan als hoogbootsman. Hij
diende later een tijdlang als busschieter op het schip van Dirk van Bremen, doch
toen hij er genoeg van had gelukte het hem bij Norden aan land te komen onder
voorwendsel dat hij scheurbuik had. Later viel hij den Spanjaarden in handen en
werd naar Amsterdam gebracht, daar op 4 Sept. 1571 verhoord, en den volgenden
dag 5 Sept. 1571 nog eens.
Zie: Archief van Amsterdam, Confessieboek, 1567-72, fol. 301.
Vogels

[Ryemers, Pieter]
RYEMERS (Pieter), geb. in Friesland, terechtgesteld te Leeuwarden einde Sept.
1570.
Bij de komst van Alva in de Nederlanden vluchtte hij het land uit en diende in Mei
1568 in het leger van graaf Lodewijk van Nassau, toen deze een inval in
Groningerland deed. Later sloot hij zich bij de Watergeuzen aan, nam deel aan hun
landgangen in Friesland en was tegenwoordig bij den aanslag op het klooster
Smallema. In zomer 1570 werd hij tijdens een landgang door de Spanjaarden
gevangen genomen en naar Leeuwarden gebracht, waar het Hof van Friesland hem
op 26 Sept. 1570 tot den strop veroordeelde met verbeurdverklaring zijner goederen.
Zie: Rijksarchief van Friesland, Crimineel Sententieboek van den Hove van
Friesland, 1557-1580, fol. 158.
Vogels

[Rynthiesz, Gerolcke]
RYNTHIESZ (Gerolcke), geb. in Friesland, terechtgesteld te Leeuwarden in Juli
1570.
Waarschijnlijk voegde hij zich in 1569 bij de Watergeuzen, die veel landgangen
in Friesland deden, waaraan hij ook deelnam. In 1570 viel hij bij Sisterhaule den
substituut Engelbert van Boeymer in handen, die hem gevangen naar het blokhuis
te Leeuwarden bracht. Op 15 Juli 1570 werd hij door het Hof van Friesland
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veroordeeld ‘mitten zwaerde geexecuteert te worden’ met verbeurdverklaring zijner
goederen.
Zie: Rijksarchief van Friesland, Crimineel Sententieboek van den Hove van
Friesland, 1557-1580, fol. 154 en Rekening van Boudewyn van Loo, 1 Oct. 1570-30
Sept. 1571, fol. 63vo.
Vogels
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S.
[Saxe, Christophorus]
SAXE (Christophorus), S a x i u s of S a c h s i u s , geb. te Eppendorf in Saksen 13
Jan. 1714, gest. te Utrecht 3 Mei 1806. Hij werd in 1735 te Leipzig als student
ingeschreven, waar hij o.a. onder E r n e s t i studeerde. In 1738 werd hij daar
bevorderd tot philosophiae magister. Tot 1746 schreef hij veel over philologie en
geschiedenis in de Acta Lipsiensia diurna en de Nova acta eruditorum; tegelijk gaf
hij te Leipzig privaat-onderwijs aan aanzienlijke jongelieden. In 1746 werd hij naar
den Haag ontboden om als gouverneur op te treden bij d e B a c k , den bekenden
secretaris van Willem IV. Daardoor kwam hij in aanraking met het hof; daaraan had
hij het zeker voor een deel te danken, dat hij in 1752 tot buitengewoon en in 1755
tot gewoon hoogleeraar in de oudheidkunde en fraaie letteren aan de utrechtsche
academie werd benoemd; dit ambt heeft hij tot zijn dood bekleed. Het eerste ambt
o

aanvaardde hij met een Oratio pro antiquitatis scientia (Traj. ad Rh. 1753, 4 ), het
tweede met een Oratio aditialis de artium Graecarum Romanarumque iudicio hodie
o

regundo (Traj. ad Rh. 1755, 4 ; ook in Ned. vert.: Redevoering over de noodzakelijke
verbeteringen des hedendaags heerschenden smaaks in de konsten naar dien der
o
Grieken en Romeinen (Utrecht 1755, 4 ). Als rector magnificus sprak hij in 1761 uit
o
een Oratio in septem artium liberalium magistros (Traj. ad. Rh. 1761, 4 ), nogmaals
o
in 1766 een Diatribe academica de dea Angerona (Traj. ad Rh. 1766, 4 ), nogmaals
in 1776 een Oratio ad veteris et medii aevi historia in academiis potissimum discenda
o
docendaque (Traj. ad Rh. 1776, 4 ), eindelijk in 1793 een Oratio honoraria in legis
regiae patronos, habita die XX VIII Martii 1793 cum magistratu academico se quartum
o
abdicaret (Traj. ad Rh. 1793, 4 ); ook in C. Saxii et Jo. Luzac Orationes academicae
duae, quarum prior est in legis regiae patronos, posterior de Socrate cive.... ed.
repetita (Lipsiae z.j.). Saxe heeft behalve deze oraties in zijn lang leven zeer veel
geschreven. Allereerst moet dan worden herinnerd aan zijn pennestrijd met L i e v e n
d e B e a u f o r t , die begon met een beoordeeling van diens romeinsche
geschiedenis in de Nova acta eruditorum. De Beaufort antwoordde daarop met
Remarques sur la critique d'un certain Allemand, die hij voegde achter zijn Sur
l'incertitude de l'histoire romaine.
Nog veel scherper was de strijd van Saxe met Burman, die in 1756 en volgende
jaren de gemoederen in beweging bracht. Saxe was gouverneur geweest der
kleinkinderen van Caspar Burman. Diens bibliotheek was daarna in handen gekomen
van Petrus Burman en nu beschuldigde deze Saxe, dat hij zich een groot gedeelte
van de bibliotheek van den ouden Burman had toegeëigend. Inderdaad heeft Saxe
een aantal boeken aan Burman teruggezonden, maar deze hield niet op hem van
boekendiefstal te beschuldigen. Er gebeurde nog erger. In 1760 had Saxe in het
programma funebre van v a n I r h o v e n een minder gelukkige uitdrukking gebruikt
over dien hoogleeraar. Burman schreef daarover den 27. Februari 1761 een zeer
hatelijken latijnschen brief aan zijn broeder Franciscus, die ook in het Nederlandsch
werd vertaald en die Saxe in een allerongunstigst licht stelde. Saxe werd daarom
voor de utrechtsche vroedschap gedaagd en zag zich genoodzaakt zich te
verantwoorden. Hij deed dat dan ook in een korte Elenchus censurae quam Fr.
Burmannus orationi
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funebri in obitum Gulielmi Irhovii inserere ausus erat eaque deinceps charta versioni
o
Batavae depulsionis adiecta est (Tr. a. Rh. 1761, 4 ) en uitvoeriger in zijn Justa
depulsio immanis calumniarum atrocitatis, qua in ipsum ab aliquot annis, imprimis
scripta ad fratrem theologum epistola grassatus est Petrus Burmannus Minor.... (Tr.
o
a. Rh. 1761, 4 ), ook in het Ned.: Rechtmatige afkeering der verregaande lasteringen,
op hem zedert eenige jaren uitgespoogen.... met eenige ter waarheid dienende
o
stukken en aanteekeningen vermeerdert (Utrecht, Amst. 1762, 4 ). Op een Interim
van Burman antwoordde Saxe weer met een Epistola ad baronem Santhorstianum
o
hoc est Petrum Burmannum Minorem (Tr. a. Rh. 1762, 4 ). Van Burmans kant kwam
toen uit een Deductie ter verdediginge van Mr. Pieter Burman.... tegen de
o
zoogenaamde Afkeering van Christophorus Saxe.... ('s Grav. 1763, 4 ). Daartegen
gaf Saxe weer uit Nodige Aanmerkingen op de wijdlopige deductie der zoogenaamde
o
verdediginge van meester Pieter Burman.... (Utrecht 1764, 4 ). Ook in de
Vaderlandsche Letteroefeningen en andere periodieken werd deze merkwaardige
strijd behandeld, waaraan in 1764 door bemiddeling van den utrechtschen magistraat
een einde kwam.
Behalve redevoeringen en pamfletten heeft Saxe nog allerlei wetenschappelijk
werk gepubliceerd. Reeds als student gaf hij uit: Vindiciae secundum libertatem pro
o
Maronis Aeneide cui manum Johannes Harduinus.... iniecerat (Lipsiae, 1737, 4 ).
Uit later tijd zijn de volgende studiën te noemen: Lapidum vetustorum epigrammata
et pauculum animadversionem ad aliquot classica marmorum syntagmata (Lipsiae,
o
o
1746, 4 ); Ad leg. 2 cod. de aedificiis privatis (L.B. 1751, 4 ); Disputatio de jure rei
o
monetariae apud Batavos (Tr. a. Rh. 1754, 4 ); Diptychon Magni Consulis nunc
primum luce publica donatum, animadversionibus illustratum (Hagae Com. 1757,
fol.); Observationes antiquario-philologicae ad vetus chirographum Thesauri
o
Muratoriani, mancipationis formulam continens (Tr. a. Rh. 1757, 4 ); Praefatio ad
o
Joh. Alstorphii de hastis veterum opus posthumum (Amst. et Lipsiae, 1757, 4 );
Tom. V Virgilii Maronis Operum sive Monumenlorum per totum opus sparsorum
o
o
o
Index. (Rot. et Hag. C. 1764, 4 en 8 ); Quaestiones literariae (Tr. a. Rh. 1767, 8 );
Epistola ad.... Henr. van Rijn de veteris medici ocularii gemma sphragide prope
o
Trajectum ad Mosam nuper eruta (Tr. a. Rh. 1774, 8 ); Dionysii Catonis Disticha
o
o
(Tr. a. Rh. 1778, 8 ); Museum numarium Milano-Viscontianum (Tr. a. Rh. 1782, 4 ;
met B o u d u i n ); Tabulae genealogicae sive stemmata deorum, regum, principum,
o
virorum illustrium.... (Tr. a. Rh. z.j. 8 ); Monogrammata historiae Batavae (Tr. a. Rh.
o
1784, 8 ).
Dat alles had in zijn dagen waarde als studie over philologie, archaeologie en
historie. Meer blijvend nut heeft Saxe gesticht door zijn biographischen en
bibliographischen arbeid. Hij gaf eerst uit: Onomasticum literarium sive Nomenclator
praestantissimorum omnis aevi scriptorum, praecipue Graecorum et Latinorum (Tr.
o
a. Rh. 1759, 4 ), dat goede diensten heeft bewezen bij de studie der klassieken. In
den loop der jaren heeft Saxe dit boek uitgebreid tot alle andere cultuurvolken. Zoo
kon hij later uitgeven: Onomasticon literarium sive Nomenclator historico-criticus
praestantissimorum omnis aetatis, populi, artium formulae
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o

scriptorum (Tr. a. Rh. 1775-93, 8 dln. 8 ). Later gaf hij nog een Onomastici literarii
o
epitome (Tr. a. Rh. 1792, 8 ). Het Onomasticon wordt nog steeds bij
litterairhistorische onderzoekingen gebruikt en zal dus de herinnering aan Saxe
bewaren.
Zie, behalve de gewone biographische woordenboeken: N. Gel. Europa XV, 709;
W y t t e n b a c h , Bibl. Crit. XII, 94; d e z . Opuscula II, 214; S e p p , Johannes Stinstra
en zijn tijd II, 26 vlg.; H a r t o g , Santhorst in Gids 1882, II, 238 vlg., ook: Uit de
dagen der patriotten, 1 vlg.
Brugmans

[Schaïk, Dr. Willem Cornelis Loran van]
SCHAÏK (Dr. Willem Cornelis Loran v a n ), geb. te Nederlangbroek 20 Mei 1851,
overl. te Rotterdam 25 Juni 1900.
Van Schaïk studeerde aan de Rijksuniversiteit te Utrecht, waar hij van 1 Sept.
1878 tot 30 Sept. 1881 assistent was in de natuurkunde. Op 30 Juni 1882
promoveerde hij tot doctor in de wisen natuurkunde op een proefschrift: De
electromagnetische dispersie der polarisatievlakken van het licht. Hij was vervolgens
leeraar aan de Koninklijke militaire academie. In 1884 werd hij benoemd tot leeraar
in de wiskunde, mechanica en cosmographie aan de H.B.S. met 5-jarigen cursus
te Rotterdam, en in dezelfde vakken aan de Academie van beeldende kunsten en
technische wetenschappen aldaar. Voortreffelijk docent was van Schaïk tevens een
krachtig beoefenaar van de wetenschap, op wier gebied hij zich in het bijzonder
onderscheiden heeft door zijn met goud bekroond antwoord op een door het
Bataafsch genootschap van proefondervindelijke wijsbegeerte aldaar uitgeschreven
prijsvraag over het ontstaan der tonen in labiale orgelpijpen, en door zijn
medewerking aan de nieuwe uitgaaf van B o s s c h a 's Leerboek der natuurkunde.
Het gedeelte over het geluid heeft ook in het buitenland groote waardeering
gevonden, blijkens getuigenis van prof. Malde te Marburg en van lord Rayleigh.
Hij schreef: De electromagnetische dispersie der polarisatievlakken van het licht
(Breda 1882); Ueber die Tonerregung in Labialpfeifen, met 6 figurentafeln in Nieuwe
Verhandelingen van het Bataafsch Genootschap der proefonderv. wijsbegeerte,
Reeks II, dl. 3, 3e st. (Rotterdam 1891); een resumé van deze studie verscheen in
de Archives Néerlandaises T. XXV (1890): Sur la production des sons dans les
tuyaux à bouche; Leerboek der natuurkunde, bew. naar het leerboek van prof. J.
B o s s c h a , (Leiden 1896, 1898. Dl. I en III); J. B o s s c h a , Leerboek der
natuurkunde. 3e Boek, Leer der trillingen en geluid, 5e dr. bew. door W.C.L. v a n
S c h a ï k (Leyden 1899). Verder artikelen in het Maandblad voor
Natuurwetenschappen en Zeitschrift für den phys. und chem. Unterricht.
Zijn portret in Wereldkroniek 30 Juni 1900; levensbericht in Nieuwe Rotterdamsche
Courant, 36 Juni 1900. Tweede Blad A.
Hoogeveen

[Schatte, Nicolaas van der]
SCHATTE (Nicolaas v a n d e r ), zoon van A l b e r t u s v a n d e r S c h a t t e en
A g a t h a D o e l , geb. te Zierikzee 13 Nov. 1705, gest. aldaar 23 Oct. 1750. Hij
studeerde te Leiden en werd daarna pensionaris honorair en griffier van zijn
vaderstad. Hij huwde in Augustus 1734 met M a r t i n a S c h u u r b e c q u e . Hij
heeft de beschrijving van Zierikzee opgesteld, die voorkomt in het negende deel
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van de Tegenwoordige Staal der Vereenigde Nederlanden (Amsterdam 1751), dat
na zijn dood uitkwam en waarin warme hulde werd gebracht aan zijn kunde en
nauwgezetheid.
Zie: N a g t g l a s , Levensberichten van Zeeuwen II, 584.
Brugmans
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[Singendonck, jhr. Mr. Johan Anne]
SINGENDONCK (jhr. Mr. Johan Anne), geb. 12 Mei 1809 te Nijmegen, overl. te 's
Gravenhage 29 Nov. 1893, zoon van J o h a n M a t t h i a s S., vrijheer van Dieden,
raad en burgemeester van Nijmegen. Singendonck studeerde te Leiden, waar hij
in 1832 promoveerde tot doctor in de beide rechten op een proefschrift Specimen
iuridicum inaugurale de privilegiis militum iure Romano.
In 1843 werd hij tot commies van staat benoemd, daarna tot commies-griffier bij
de Eerste Kamer, waar hij in Dec. 1850 griffier werd, welk ambt hij tot 1877
bekleedde. Eerst zeer nauw verbonden aan Groen van Prinsterer, voelde hij zich
sedert 1855 geheel één met de ethisch-irenischen. In den schoolstrijd stond hij aan
de zijde van van der Brugghen. De vriendschap met Groen bleef niettemin. Hij
schreef verscheidene opstellen in het tijdschrift van Ds. Heldring De Vereeniging:
Christelijke stemmen en in Groens Nederlander, geteekend met S. en was bestuurslid
van eenige christelijke vereenigingen o.a. van de Vlugtheuvelkerk te Valburg.
Zie: B. de G a a y F o r t m a n , Een stem van het reveil in Stemmen des tijds XVIII
(1929), II, 507.
de Gaay Fortman

[Stadnitski, Pieter]
STADNITSKI (Pieter), makelaar te Amsterdam, uit een oorspronkelijk poolsch
geslacht, zoon van J a n en S a r a d e C l e r c q , geboren 2 April 1735 te
Amsterdam, gestorven aldaar 29 November 1795. Hij was de eerste, die speculatieve
amerikaansche papieren op de amsterdamsche markt bracht. Sedert 1787
administreerde hij eenige negotiaties op amerikaansche binnenlandsche schuld. In
samenwerking met zijn vriend Théophile Cazenove en met den franschen financier
Clavière zond hij in 1788 J.P. Brissot naar Amerika om er speculatie-mogelijkheden
te verkennen. In 1789 kwam hij samen met Nicolaas van Staphorst (die volgt) en
diens broer Jacob, met Pieter en Christiaan van Eeghen en ten Cate en Vollenhoven
tot uitzending van den genoemden Cazenove naar de Vereenigde Staten en geraakte
daardoor geïnteresseerd in een uitgebreid landbezit in New York en Pennsylvanië.
Een deel daarvan, totaal 2 millioen acres in het Westen van New York bracht hij in
1793 door twee negotiaties ten beloop van ƒ 3,000.000 en ƒ 3,450.000 onder het
publiek; de voortzetters van zijn firma beheerden deze belangen van de
geïnteresseerden tot de afwikkeling in 1858.
Stadnitski was een overtuigd Patriot. Toen in 1787 zijn geestverwanten na het
herstel der Oranjes, grootendeels buiten amnestie bleven, werkte hij ijverig mee om
de onverzoenlijke machthebbers te laten voelen hoezeer zij voor de geldmiddelen
van den Staat van de patriotsche kapitalisten afhankelijk waren. De financién van
Holland waren hopeloos in de war; den prijs van volledige amnestie wenschten de
regeerders voor reddende hulp der Patriotten echter niet te betalen. In 1788 wist
Stadnitski den Raadpensionaris van de Spiegel in een val te lokken; hij bracht hem
op het denkbeeld van een gedwongen leening, om, toen de Staten daarop ingingen,
met zijn geestverwanten stemming tegen het denkbeeld te maken, wrevel tegen de
zittende regeering aan te wakkeren en de obligaties van Holland door
beurs-manoeuvres te drukken. Toen Holland zich in begin 1793 ten behoeve van
de Oostindische Compagnie nog dieper in de schuld moest steken en een 4 %
leening voor een onbepaald bedrag uitgaf, weigerde de handelswereld daartoe mee
te werken. Weer was het Stadnitski, die hulp van de Patriotten aanbood op
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voorwaarde van algeheel pardon. Ook nu sloeg van de Spiegel het aanbod af en
Holland redde zich
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door een liberale gift van den 50en penning te vorderen.
Stadnitski dreef zijn kantoor aanvankelijk alleen; sinds November 1791, samen
met zijn schoonzoon A. van Halmael, onder den naam Stadnitski en Zoon. Na zijn
dood werden de zaken voor zijn minderjarigen zoon J a n voortgezet door J.M.
Cuperus, onder den naam Stadnitski en Cuperus; toen Cuperus in Juli 1797 was
overleden heette de firma Stadnitski en van Heukelom. Van laatstgenoemd geslacht
waren nl. twee leden J a n v a n H e u k e l o m F r a n s z o o n en S u z a n n a v a n
H e u k e l o m F r a n s d o c h t e r gehuwd met kinderen uit het in 1763 gesloten
huwelijk van P i e t e r S t a d n i t s k i en C h r i s t i n a C o s t e r van Rotterdam.
Zie: v a n d e r M e u l e n , Studies over het ministerie van van de Spiegel; v a n
W i n t e r , Het aandeel van den amsterdamschen handel aan den opbouw van het
amerikaansche gemeenebest.
van Winter

[Staphorst, Nicolaas van]
STAPHORST (Nicolaas v a n ), koopman te Amsterdam, zoon van N i c o l a a s ,
boekhouder, en M a r i a v a n H a s s e l t , gedoopt 14 Jan. 1742 in de Oude Kerk
te Amsterdam, overl. aldaar in 1801. Hij behoorde tot de heftigsten onder de
aanzienlijke Patriotten en was een voorman in de ‘Vaderlandsche Societeit’, die
eind 1786 aan den Prins de bekende voorwaarden voor vroedschapsverkiezing
stelde. Zijn naam komt voor onder het Plan eener aristo-democratische Constitutie,
dat na de remotie van 1787 te Amsterdam verscheen. Samen met zijn broer J a c o b ,
die burger-geconstitueerde was geworden, onderhield hij betrekkingen met het
fransche leger, dat voor optreden tegen de pruisische interventie gereed werd
gehouden. Na het herstel van den Prins, toen Jacob naar Parijs uitweek, bleef
Nicolaas in Amsterdam en weerde zich in ‘Doctrina’ onder welken naam de
‘Vaderlandsche Societeit’ herrezen was. Uit correspondentie met zijn broer bracht
hij onder de aandacht van zijn medestanders de plannen, die onder de uitgewekenen
omtrent den nieuwen staatsvorm voor de Republiek opkwamen, met name het
denkbeeld van Valckenaer om hier te lande een constitutioneel koningschap te
vestigen met Oranje als Souverein. In October 1794, toen het gerucht ging, dat de
Engelschen bij hun aftocht uit Zuid-Nederland op Amsterdam zouden terugtrekken,
behoorde Nicolaas van Staphorst tot degenen, die een petitie der burgerij bij
burgemeesteren gingen aanbieden, dreigende met revolutie, zoo de stad vreemd
krijgsvolk innam. Toen op den 17en October, mede in verband met het ontdekken
van verborgen wapenen, vervolgingen werden ingesteld tegen de aanleggers van
het request, wist hij te ontkomen naar Hamburg, waar hij, wegens de hem bij verstek
opgelegde zes jaar dwangarbeid en eeuwige verbanning, tot de omwenteling moest
blijven. Toen werd hij, 19 Januari 1795, een van de Provisioneele Representanten
van het volk van Amsterdam. Van 19 Juni 1795 tot 12 April 1796 maakte hij deel
uit van het College van Representanten van het Volk van Amsterdam, waarvan hij
bij de eerste periodieke aftreding ophield lid te zijn. 's Lands belangen mocht hij
helpen behartigen in de eerste Nationale Vergadering, waarin hij echter geen rol
van beteekenis heeft gespeeld. In het publieke leven trad hij verder niet meer op
den voorgrond.
Als koopman handelde van Staphorst eerst, met zijn oudsten broeder, onder de
firma Nicolaas en Arent van Staphorst, later (reeds 1772), met zijn bovengenoemden
broeder Jacob, onder den naam Nicolaas en Jacob van Staphorst; na opneming
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in de zaak van een jongen Engelschman, Nicholas Hubbard, heette het kantoor,
sinds 1789, Nicolaas en Jacob van Staphorst en Hubbard; ten slotte, toen Hubbard
in 1801 was uitgetreden en een neef Roelof van Staphorst deelgenoot was geworden,
noemde het zich N. en J. en R. van Staphorst, naam, die het bleef dragen ook toen
later geen lid van de familie van Staphorst meer in de zaak was geïnteresseerd.
Van Staphorst, aanvankelijk niet onder de vooraanstaande kooplieden te rekenen,
zocht tijdens den amerikaanschen vrijheidsoorlog gaarne relaties met de agenten
van de opstandelingen. Toen zijn kantoor, samen met Willem en Jan Willink en de
la Lande en Fynje in 1782 de opdracht ontving, om voor de Vereenigde Staten een
leening van ƒ 5.000.000 te openen, begon voor de firma de tijd van aanzien en
grootheid. De drie genoemde firma's openden in 1782 en 1784 voor de Amerikanen
leeningen tot een totaal beloop van ƒ 7.000.000; van Staphorst en Willink samen
hielpen de Vereenigde Staten aan eenige millioenen in de moeilijke jaren, toen het
crediet van de Unie ernstig bedreigd werd, en zij bleven de Amerikanen bedienen,
toen in 1789, met de invoering van de nieuwe Constitutie in de Vereenigde Staten,
de financiën van den herboren staat op deugdelijker grondslag werden gebracht.
Tusschen 1787 en 1794 wisten zij in Amsterdam in het geheel voor ƒ 23.500.000
obligaties ten behoeve van de Unie te plaatsen. Het kantoor van van Staphorst had
eerder, reeds in 1782, voor Maryland een leening van ƒ 600.000 pogen te plaatsen
en het beheerde sinds 1789 tal van negotiaties op onderpand van de aanvankelijk
nogal riskante binnenlandsche schuldpapieren der Vereenigde Staten. Sterk
uitgebreid werden de amerikaansche belangen van van Staphorst nog, toen hij in
1789 samen met Pieter Stadnitski, Pieter en Christiaan van Eeghen en ten Cate en
Vollenhoven een agent naar de Vereenigde Staten zond om er de beleggings- en
speculatiemogelijkheden te onderzoeken. De genoemde groep, voor enkele groote
belangen nog uitgebreid met Willem en Jan Willink en R.J. Schimmelpenninck,
kwam weldra in het bezit van uitgestrekte landerijen in New York en Pennsylvania
en kreeg in Amerika vermaardheid als ‘The Holland Land Company’.
Nicolaas van Staphorst was 31 December 1779 gehuwd met M a r i a v a n
B e e f t i n g h , een Rotterdamsche, dochter van Nicolaas, klerk bij de Admiraliteit
op de Maze, en Christina van Horx. Hij overleed kinderloos.
o

Een silhouet in 12 , zonder naam van graveur, vindt men van hem bij R o g g e ,
Gesch. der Staatsregeling v.h. Bat. Volk, Pl. II en bij C o l e n b r a n d e r , Bat.
Republiek, 34.
Zie: C o l e n b r a n d e r , Patriottentijd III en de bijlagen; d e z ., De Bataafsche
Republiek; d e z ., Gedenkstukken I; Navorscher X, 206; B r e e n , De Regeering van
Amsterdam gedurende den Franschen Tijd in Jaarb. Amstelodamum XII (1914);
v a n N i e r o p , Lijst van de honderd Hoogstaangeslagenen te Amsterdam in 1813
in Ec. Hist. Jaarb. XI; v a n W i n t e r , Het aandeel van den amslerdamschen handel
aan den opbouw van het amerikaansche gemeenebest.
van Winter

[Starter, Jan Janszoon]
STARTER (Jan Janszoon), geb. te Londen 1593 of 1594, overl. midden Sept. 1626
op de grenzen van Hongarije. De familienaam schijnt oorspronkelijk Startut te luiden;
in Holland komt voor Jan Jansz. een enkele maal Startert voor (zie Oud-Holland
XXII, 42). Zijn ouders waren vermoedelijk J o h n S t a r t u t , wever, en A l i c e
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R o b y n s o n op St. Bride's, te Londen. Dezen trouwden 18 Nov. 1592. Zijn
geboortejaar wordt vastgesteld door het portret vóór in zijn Friesche Lusthof van
1621, waarbij te lezen staat Anglo-Brittanus, aet. 27. Men heeft zijn ouders tot de
dissenters gerekend, die in 1607 wegens verdrukking in Engeland, naar Holland
trokken. Zeker weten wij dit niet. Hij had een broer F r a n s , die in den Haag in 1623
trouwt met een vrouw uit Vianen. Jan S. is lang de intieme vriend van Breero
geweest; hij moet dus eenige jaren in Amsterdam hebben gewoond. Men nam aan,
dat hij in 1612 lid van de Kamer In Liefde bloeiende werd; ook dit weten we niet
zeker. Wel is het waarschijnlijk, dat hij daar in 1612 Teeuwis de Boer van Sam.
Coster heeft zien opvoeren.
In 1614 is hij boekverkooper in Leeuwarden bij het marktplein de Brol, waar hij
de engelsche bijbel als uithangteeken had. 14 Aug. 1614 trouwde hij een meisje uit
Leeuwarden, N i e s k e H e n d r i c x d o c h t e r . Misschien maakte hij nog in
Amsterdam zijn oudst bekend gedicht, Klagte van Cupido, dat in 1615 werd
opgenomen in den liederbundel Apollo of Ghesang der Musen, waarvan men Breero
als den verzamelaar beschouwt. Dat hij Amsterdam niet vergat, blijkt uit een bijdrage
in een bundel Nieuwjaarsliederen, die de Academie in 1618 uitgaf. Het is geteekend
met de spreuk ‘Leer Volmaeckt Natuer’. Later teekende hij met ‘Gonst baerd Nijd’.
De zaken in Leeuwarden schijnen aanvankelijk goed gegaan te zijn. Drusius,
hoogleeraar in de oostersche talen, Bouricius, een jurist, Winsemius, de historicus,
gaven boeken bij hem uit. Friesche graveurs als van Geilkercken en Feddes hun
prenten. De laatste o.a. een groot portret van Willem Lodewijk.
Na 1616 begint hij ook met gelegenheidsgedichten voor het huwelijk van voorname
leeuwarder families in deftige alexandrijnen, die nu en dan met een vroolijker rhythme
afwisselen. Zoo o.a. een gedicht bij het huwelijk van Lucia van Eisinga met den
Deen Erich Brahe. Zulke dingen waren wel besteld werk. Hij zorgde er voor, dat zijn
zangen goed gedocumenteerd waren, wat getuigt van historischen zin.
Daarnaast maakte hij meestal vroolijke liederen en gedichten, waarvan hij er
eenige toevoegde aan den tweeden druk van B o u d e w i j n J a n s e n W e l l e n s '
Verscheyden vrolycke Lieden, Vermaeckelijcke Bruyloftsghedichten ende Sonnetten
(1616). Ook buiten Leeuwarden werden zijn huwelijkszangen gevraagd en hij hief
desverlangd ook klaagzangen aan, o.a. bij den dood van de vrouw van Sibrandt
van Burmania.
Waarschijnlijk in 1618 richtte hij een rederijkerskamer op te Leeuwarden onder
de spreuk ‘Och mocht het rysen’. Bij de terugkomst van Willem Lodewijk in 1618
uit den Haag in Leeuwarden zong de jonge Kamer een welkomstgroet. Op deze
Kamer werden zijn eigen stukken vertoond. Hij schreef twee tragi-comedies in 1618,
Timbre de Cardone, waarvoor de stof is ontleend aan de hollandsche vertaling der
Histoires Tragiques van Belleforest (III, 18de hist.), die weer teruggaan op Bandello.
Vandaar dat zijn stuk overeenkomst vertoont met Much ado about nothing van
Shakespeare, die dezelfde stof gebruikte. Er bestaat ook altijd nog mogelijkheid,
dat hij het stuk hier door engelsche comedianten heeft zien opvoeren. Het stuk heeft
een tusschenspel, de zotte klucht van een advocaat en een boer, waarin de boer
plat Friesch spreekt. Zijn tweede stuk Darayde is ontleend aan de Amadisromans.
Het heeft tot tusschenspel de klucht van Jan Soetekouw, die
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uitmunt door een vermakelijken dialoog. Het moet zeer in den smaak gevallen zijn,
want het werd 33 maal afzonderlijk uitgegeven. De beide tragicomedies zijn stellig
niet minder van waarde dan het soortgelijk werk bij Bredero.
8 Jan. 1619 besloot de vroedschap van Leeuwarden ‘dat de Rhetoriques het
ageren voortaan opgeseckt ofte verboden sall worden’. Reeds den volgenden dag
werd Starter met zijn gezellen door Gedeputeerde Staten gelast het gebouw van
het voormalige tuchthuis ‘door hen tot het gebruik van 't comedie-spelen ingenomen,
op 't spoedigste te verlaten en ontleedigen van al hunne versierselen en
gereedschappen’. Dat een en ander geschiedde onder den invloed van Bogerman
is wel waarschijnlijk, maar niet bewezen.
Nog hetzelfde jaar trok Starter naar Amsterdam om namens de hoofden der
Leeuwarder Kamer kleeren, spelen enz. aan Sam. Coster te verkoopen. Starter
logeerde toen op den Nieuwendijk in de St. Jacobsschelp. Coster heeft inderdaad
de boel gekocht voor 900 gulden (zie Oud-Holland XXII, 42), maar kon ten slotte
niet betalen en moest weer voor een waarde van 400 gulden teruggeven. Coster
heeft in Febr. 1621 de Darayde op de Academie opgevoerd.
31 Mei 1620 stierf Willem Lodewijk. Deze, aan wien hij meerdere gedichten gewijd
had, schijnt zijn beschermer geweest te zijn. Starter schreef nog een Lijkklacht.
Onmiddellijk na den dood van den stadhouder is hij naar Franeker vertrokken, waar
hij zich op 22 Juni 1620 liet inschrijven als student in de rechten.
Tusschen Oct. 1619 en April 1620 maakte hij nog zeven groote bruiloftszangen.
In 1618 kreeg hij 20 gulden van de Staten Generaal voor de opdracht van een
redevoering van Marcus Anthonius de Dominis, die hij van het Engelsch in het Latijn
had laten vertalen. Van dergelijk werk maakte hij een broodwinning.
Eind 1620 of begin 1621 had hij waarschijnlijk Franeker voor goed verlaten om
vermoedelijk tot midden 1623 te Amsterdam te blijven. In zijn afwezigheid liet het
gerecht van Franeker den achtergebleven boedel voor schuld verkoopen. De
rekeningen voor bier en brandewijn waren zeer hoog.
In Amsterdam is bij hem het plan gerijpt tot een mooie uitgave van zijn verzamelde
gedichten met prenten van Jan van de Velde en muziek van Jacques Vredeman.
In den zomer van 1621 gaf Voscuyl te Amsterdam dien uit onder den titel Friesche
Lusthof. In datzelfde jaar verscheen een bundel Lusthoofken, die door den dichter
niet werd erkend.
Wij vinden in den Frieschen Lusthof zijn gelegenheidsverzen, maar daarin lag
niet zijn groote kracht. Wel in zijn bruiloftszangen en minneliederen. In dit genre
staat hij mee bovenaan in de 17de eeuw. Zij zijn vlot geschreven, zuiver van taal,
geestig van klank en inhoud. Onder de boertige verzen munt uit de Menniste Vryagie
en van Bomlaliere. Aardig is ook het Nieuw Lied tot lof van Friesland. Er zijn ook
ernstige, droefgeestige liederen in den bundel. Men heeft aangetoond, dat
verschillende van deze gedichten naar engelsche zijn nagevolgd. De bundel had
succes. De moderne druk die van Vloten bezorgde is de tiende.
Zijn luchtige geest in zijn liederen werd aangevallen o.a. in de Klaghte van Jan
Jansz. Starter gedaen als uyt het Graf over zijn dertel en ontuchtig Lied-boeck. Dit
werd ten onrechte op Camphuyzen's naam gesteld en in diens werk uitgegeven.
Ook verscheen een tegendicht tegen de Menniste Vryagie.
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Tot Starter's werk behoort nog de klucht van Melis Thijssen, een kluchtig
samengezang van drie personagiën, en het gedicht De Nieuwe Kuiper, waarin hij
het ambtsbejag geeselt. Bij de onvoltooide pastorale van Bredero Angeniet maakte
hij de twee ontbrekende bedrijven. Ook hier wist hij uitstekend den toon van Breero
te treffen. Dat hij in Amsterdam talrijke gegoede vrienden had, blijkt uit een aardig
contract van 25 April 1622, waarin zij zich verbinden om de door hem gemaakte
verzen geregeld behoorlijk te honoreeren. De bedoeling was blijkbaar hem financieel
te steunen.
In April 1625 noemt hij zich Jean Starter Historie-schrijver van Zijne Princelijcke
Excellentie de Grave van Mansvelt. Met dezen condottiere is hij naar Duitschland
getrokken. 1 Jan 1626 bevond hij zich op het kasteel Lauenburg niet ver van
Hamburg. Hij was toen bezig aan een groot werk De XII boecken Mansveldiados,
waarin de heldendaden van den veldheer zouden worden verheerlijkt.
Uit een acte in de londensche archieven blijkt, dat Jan Starter is gestorven in het
leger van Mansveld, toen dit over de grenzen van Hongarije trok. Van elders weten
wij, dat dit geschiedde in het midden van September 1626. Hij wordt in deze acte
genoemd ‘Commissary over the Strangers in the said Counts Company’.
Zijn miniatuur-portret, geschilderd door A. van Halen, is in het Rijksmuseum te
Amsterdam; gravures door J. van de Velde en een onbekend kunstenaar; litho door
P.W. v.d. Weyer.
Zie: J.J. S t a r t e r s , Friesche Lusthof met inl. en aant. van J. van Vloten (Utrecht
1864); M.M. K l e e r k o o p e r , Bibliographie van Starter's werken, met inl.
levensschets (den Haag 1911); deze is aangevuld door F. B u i t e n r u s t H e t t e m a
in Het Boek I (1912) en L e o n a r d W i l l e m s in Versl. en Mededeelingen van de
Kon. Vl. Academie 1922, p. 25; H.E. M o l t z e r , Starter's Tooneelspelen (in Studiën
en Schetsen, Haarlem 1881, p. 157 vlg.); A. B r e d i u s , Iets over Jan Jansz Starter
in Oud Holland III, 54. Voor engelschen invloed op het werk van Starter: A.E.H.
S w a e n in Tijdschr. Ned. Letterk. XVI, 121, XXI, 149 en 186, XXIV, 301, XXV, 314,
XXIX, 229 en M.M. K l e e r k o o p e r in Taal en Letteren XII, 421; J. d e W i t t e
v a n S i t t e r s , Bron van Timbre de Cardone in Kunst en Letterbode 1856 no. 1
en Ned. Spectator 1874, 122; W. E e k h o f f , Bloemlezing uit den Frieschen Lusthof
(Leeuwarden 1862); J a n t e n B r i n k in Gerbr. Adr. Bredero 2e druk II, 170 vlg.;
G.W. W o l t h u i s , Twee onbekende ged. van Starter in Tijdschr. Mij. Ned. Letterk.
XXXIX, 124; M.M. K l e e r k o o p e r , Starters laatste levensjaren in Taal en Letteren
XIII, 49; G.H. P a n n e k o e k , Een vergissing (Starter-Camphuysen) in Ned. Spectator
1906, 333.
Prinsen

[Stoke, Amelis, Melis]
STOKE (Amelis, Melis) werd waarschijnlijk nog in de cerste helft der 13de eeuw
geb., wanneer precies en waar is onbekend, al zijn er niet ongewichtige redenen,
die naar Zeeland en meer speciaal naar Schouwen wijzen. Hij was een geestelijke
van lageren rang, wiens verband met het klooster Egmond, voor zoover wij weten,
echter niet verder gaat, dan dat hij het Chronicon Egmundanum geëxerpeerd heeft.
Onder graaf Willem III was hij werkzaam aan de grafelijke tresorie en kanselarij,
waar hij als ‘klerk’ (‘U arme clerc’ noemt hij zich zelf, Kroniek Bk. X 1009 ed. Brill)
een zóó aanzienlijk ambt bekleedde, dat hij zelfs gemachtigd geweest is tot het
schrijven en onderteekenen van oorkonden, waarvan er nog één bewaard is gebleven
(zie aanhangsel achter de
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editie-Brill). Zijn sterfjaar is onbekend. Het valt misschien kort na 1305, omdat zijn
werk in dat jaar vrij abrupt, zij het volstrekt niet zonder slot afbreekt.
S.'s werk, een ‘Rijmkroniek’, de eerste op hollandschen bodem en in het
Hollandsch gedicht, loopt van 689-1305 en valt in twee deelen. Het eerste (tot 1205)
werd geschreven tusschen kort vóór 1289 en 1291 en opgedragen aan graaf Floris
V, op wiens instigatie het ondernomen werd. Het tweede deel, opgedragen aan
graaf Willem III is volgens de algemeene meening kort na 1305 te boek gesteld.
S.'s werk, naar den vorm een berijmd geschiedverhaal, en (tot 1205) getrokken uit
het Chronicon Egmundanum is, althans het eerste deel, in wezen meer een politiek
tractaat, waarin de afkomst en geschiedenis van het holl. gravenhuis behandeld en
het goed recht van dit huis op W.-Friesland betoogd wordt. Van grooter belang is
het tweede gedeelte, omdat S. hier als tijdgenoot en, voor een deel, als ooggetuige
schreef. Ofschoon als dichter van veel minder beteekenis dan zijn wat ouderen
tijdgenoot Maerlant, ontleent zijn werk aan de bovengenoemde omstandigheid toch
een blijvende beteekenis, omdat hij vrijwel onze eenige verhalende bron voor dien
tijd is.
De Rijmkroniek werd het eerst uitgegeven door Jan van der Does (dl. VI, kol. 425)
in 1591, nog zonder S.'s naam, die het eerst vermeld wordt in de editie van C. van
Alkemade (dl. VI, kol. 30) in 1699; het laatst door W.G. Brill in Werken Hist. Gen.
N.R. No. 40, 42 (1885) en met het uitvoerigste commentaar reeds door B.
Huydecoper (dl. V, kol. 251) in 1772.
Behalve de literatuur in de inleidingen bij en aanteekeningen op genoemde
uitgaven, zie men d e W i n d , Bibl. der Nederl. Geschiedschrijvers 40-45; B o l h u i s
v a n Z e e b u r g h , Kritiek der Friesche Geschiedschrijving 21-25; P a u l , Grundriss
2

II, 1 144; t e W i n k e l , Het karakter en de staatk. denkbeelden van M.St. in Hist.
2

Avonden I (1896) 36-85; d e z ., Ontwikkelingsgang der Nederl. Letterk. (1922 ) I.;
S. H o f k e r , De taal van M. St. (1908) 9 vv.; H.P. C o s t e r , De kroniek van Beka
(1914) 37-39.
Romein

[Sylvius, Frans de le Boe]
SYLVIUS (Frans d e l e B o e ), geb. in 1614 te Hanau, nabij Frankfort a. Main,
overl. te Leiden 16 Nov. 1672. Zijn vader I s a a c was koopman en uit Frankrijk
afkomstig. Hij behoorde tot een oud en aanzienlijk protestantsch geslacht, dat echter
in die troebele tijden zijn bezittingen had verloren en zich dientengevolge
noodgedrongen op den handel had toegelegd. Zijn moeder A n n e d e l a
V i g n e t t e behoorde eveneens tot een aanzienlijke kamerijksche familie. S. genoot
zijn voorbereidend en eerste geneeskundig onderwijs te Sédan, toenmaals een
protestantsche stad. Daarna was hij korten tijd aan de leidsche universiteit, waar
hij werkte onder Ad. Vorstius en Otto Heurnius. Evenwel de klassiek-rechtzinnige
leer dier niet bijster geniale of oorspronkelijke hoogleeraars kon hem weinig bekoren,
zoodat hij weldra een studiereis door Duitschland ging maken en ten slotte in Maart
1637 te Bazel promoveerde. Zijn promotor was Emanuel Stupaeus. Hierna keerde
hij terug naar Hanau, waar hij reeds dadelijk een uitgebreide praktijk moet hebben
gekregen. Evenwel zijn wetenschappelijke belangstelling drong hem tot verdere
studie, zoodat hij na een of twee jaren Hanau weer verliet. Hij maakte nu een
studiereis door Frankrijk en was o.a. te Parijs en kwam daarna in het einde van het
jaar 1638 te Leiden, waar hij den 17en Nov. weer als student werd ingeschreven.
Spoedig blijkt hem te L. te zijn toegestaan om zelf lessen in de ontleed-
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kunde te geven, welke lessen een groot succes bleken. O.a. ontvouwde hij in 1639
en demonstreerde hij door middel van proeven op honden de nieuwe en nog veel
miskende leer aangaande den omloop van het bloed. Velen blijken door zijn helder
en klemmend betoog van tegenstander tot voorstander te zijn bekeerd, onder welke
waren de hoogleeraren Ad. Vorstius en Walaeus. Dientengevolge ontstond nu te
L. een krachtige beweging ten gunste van de theorie van Harvey. In 1640 en 1641
hield hij voorlezingen over de Institutiones anatomicae van C a s p a r
Bartholinus.
In 1641 vestigde hij zich te Amsterdam, waar hij groot succes had met de praktijk.
Daarnevens vond hij echter tijd voor wetenschappelijke, met name voor
ontleedkundige onderzoekingen. Hij leerde daar ook Descartes kennen, die in zijn
Lettres, où sont traitées les plus belles questions de la morale, physique, médecine
et des mathématiques (1657) hem met lof vermeldde. Te Amsterdam is S. ook
gehuwd met A n n a d e L i g n e , welke in 1657 stierf. Eerst in 1667 is hij hertrouwd
met M a g d a l e n a L u c r e t i a S c h l e t z e r , welke hij echter reeds in Maart 1669
weer verloor: kortna haar stierf ook zijn eenig dochtertje van acht maanden. Kort
na den dood van zijn eerste vrouw werd S. beroepen te Leiden als hoogleeraar in
de geneeskunde (8 Febr. 1658) op een jaarwedde van 1800 gulden, welk beroep
hij na eenige aarzeling aanvaardde. Den 17en Sept. 1658 sprak hij zijn inwijdingsrede
uit De cognitione hominis. Van zijn persoon werd gezegd, dat hij was een vriendelijk,
menschlievend en geestig man, die een aangenamen indruk maakte op een ieder,
met wien hij in aanraking kwam. Aan zijn heldere voordracht en welsprekendheid
had hij een goed deel van zijn succes als academisch leeraar te danken. Geprezen
werden zijn groote ijver, zijn veelzijdige kennis, zijn liefde voor de wetenschap.
Ondanks zijn hartstochtelijke verkondiging van een zeer eenzijdige leer was hij toch
niet zóó aanmatigend en onbescheiden, als sommige plaatsen in zijn geschriften
zouden doen vermoeden. Hij was zich wel degelijk de ontoereikendheid van de, in
zijn dagen nog zoo jonge, exacte wetenschap bewust en miskende de moeilijkheid
der problemen, welke hij behandelde, niet. Het uitbundig succes, dat zijn leer bij
velen had, heeft hem echter in later jaren daaraan te groote waarde doen toekennen
en hem als feiten doen leeraren, wat hij aanvankelijk niet anders dan als hypothesen
had bedoeld. Zijn eigenlijk vak was de theorie en praktijk der geneeskunde. Maar
daarnevens beoefende hij met geestdrift de scheikunde, welke als wetenschap
toenmaals nog niet zoozeer van de geneeskunde was gescheiden. Op chemisch
gebied deed hij ook proefnemingen, maar voor de zuivere chemie heeft hij toch niet
veel van beteekenis tot stand gebracht. Hij onderscheidde de gisting van de
opbruising door zuren, toonde de aanwezigheid van ammoniumcarbonaat in zekere
planten aan en bracht bij de verklaring van de verdringing van het eene metaal door
het andere het denkbeeld der verwantschap te pas. Aan de chemie ontleende hij
ook de grondslagen voor zijn leer der levensverrichtingen en zijn ziekteleer. Zijn
verdienste was hierbij, dat hij het scheikundig onderzoek der levensprocessen
bepleitte, de levensverrichtingen door illustraties, aan de chemie ontleend, trachtte
te verklaren en voorging in de zuiver wetenschappelijke beschouwing, zich vrij
houdend van mystieke bespiegelingen in den trant van Paracelsus en van Helmont,
Tevens werkte zijn ophouw eener nieuwe humoraalpathologie op scheikundige
basis mede tot de einde-
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lijke overwinning van het autoriteitsgeloof, van het zweren bij wat de antieken hadden
geleerd. Van blijvende beteekenis waren zijn veronderstellingen echter niet, hoewel
dient te worden erkend, dat latere schrijvers, waaronder ook Boerhaave en von
Haller alsmede sommige historici, hem geen recht hebben laten wedervaren. Grooten
invloed op zijn physiologie had ook de leer van Harvey aangaande den omloop van
het bloed. In aansluiting hieraan leerde S. ook een omloop van de in de hersenen
bereide levensgeesten, welke door hem werd uiteengezet in een boekje De spirituum
animalium in cerebro cerebelloque confectione, per nervos distributione atque usu
vario. De levensgeesten werden bereid in de hersenen, gingen dan over in de
zenuwen, welke zij doorliepen tot in haar fijnste vertakkingen, waarna de verbruikte
deelen van de spiritus door de lymphvaten werden opgenomen en teruggevoerd
naar het veneuze bloed. Genoemd moet ook worden zijn erkenning van de
beteekenis van het speeksel voor de spijsvertering. Verdienstelijken arbeid heeft
S. verricht op het gebied der ontleedkunde. In 1640 ontdekte hij het os lenticulare,
dat aan het lange uitsteeksel van het aambeeld als een rond knopje bevestigd is
en als een apophyse van dit uitsteeksel beschouwd wordt. Bij sommige dieren vond
hij daarenboven nog een sesambeentje in de banden van den stijgbeugel. Verder
zijn bekend zijn studiën over de basis cerebri en het inwendige der hersenen. Hij
gaf van de hersenen een nauwkeuriger beschrijving dan iemand vóór hem geleverd
had. Het eerst gaf hij den naam aan de zijdelingsche en achtersche boezems en
leerde de ventriculi cerebri beter kennen, alsmede de holte van het septum lucidum
en het verschil, dat er bestaat tusschen de corpora quadrigemina van den mensch
en die der dieren. Hij vond het mergachtig verlengsel der glandula pinealis (pedunculi
gl. pin.) en de zoogenaamde aquaeductus Sylvii. Ook de groef, welke de voorste
en middelste hersenkwab van elkander scheidt, wordt naar hem de fossa Sylvii
genoemd. De klieren onderscheidde hij in glandulae conglomeratae, conglobatae
s. lymphaticae en gl. simplices s. mucosae. In 1640 vond hij de watervaten van de
lever, gevuld met een geel vocht, en bewees, dat deze geen vasa lactea waren,
zooals sommigen meenden. Bij velen heeft S. liefde voor de ontleedkunde gewekt
en mannen als Reinier de Graaf, Swammerdam, Johannes van Horne behoorden
tot zijn leerlingen en stelden hoogen prijs op zijn raad en oordeel. Ook de
pathologische anatomie had zijn belangstelling. O.a. ontdekte hij de longtuberkels
en hun verband met de phthisis, Zeer gewaardeerd werden zijn klinische lessen,
welke zóó vele studenten naar Leiden lokten, dat hun getal alleen in de dagen van
Boerhaave werd overtroffen. In zijn geneeskundige werken zijn tal van voorbeelden
van zorgvuldige waarneming en vele waardevolle diagnostische, prognostische en
therapeutische opmerkingen. Genoemd mogen ook worden de beschrijvingen der
epidemieën, welke hij beleefde. Te betreuren is het echter, dat S. te zeer geneigd
was de moeilijkheden, welke zich bij de verklaring der ziekten opdeden, weg te
praten met fraaie phrasen en dat zijn chemischphysiologische bespiegelingen hem
bij de behandeling dikwerf tot fantastische geneeswijzen voerzich den. Niettemin
was hij de alleenlijke waarde der zorgvuldige waarneming en der ervaring wel degelijk
bewust. Van hem is het woord: ‘Nihil in medicina vel naturalium verum cognitione
admittendum pro vero, nisi quod verum esse ostenderit aut confirmaverit per sensus
externos experientia’. Zijn groote beteekenis voor de ontwikkeling der
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geneeskunde was deze: dat hij de eerste is geweest, die het waagde een systeem
der geneeskunde op te bouwen op den grondslag der exacte wetenschappen, op
de anatomie, de physiologie en de klinische waarneming. Dat hij daarin slechts
matig is geslaagd, kwam allereerst door de nog gebrekkige ontwikkeling dier
hulpwetenschappen in zijn tijd.
Geschriften: Notae de cerebro in Bartholini inst. anat. (L.B. 1641); De motu animali
ejusque laesione (L.B. 1637); De alimentorum in ventriculo fermentatione (L.B.
1659); De variis tabis speciebus (L.B. 1661); De febribus (L.B. 1661); De cordis
palpitatione (1667); De dolore intestinorum a flatu (1668) (uitgeg. te zamen met t e n
R h y n e ); De opio ejusque usu medico (L.B. 1670); De inflammatione (L.B. 1671);
De ischuria (L.B. 1671); Collectio disputationum medicarum (Amsterdam 1663,
1670, Jena 1674, Francof. 1676); Opuscula varia (L B . 1664, Amst. 1668) (bevatten
Dictata in Th. Bartholini institutiones anatomicas, de tegen D e u s i n g gerichte
Epistola apologetica en verschillende redevoeringen); Praxeos medicae idea nova
(L.B. 1671, Francof. 1671; Paris. 1671), (Libri II en III werden na'zijn dood door
J u s t u s S c h r a d e r u s uitgegeven invito Sylvio (Amst. 1674, Venet. 1672) als
Praxeos appendix opus posthumum a Justo Schradero ed.; Beschreibung der
Franzosen- Krankheit mit Blancaerd's Anmerk. (Leipzig 1693); De praxeos med. id.
nov. werd in 1675 en 1717 te Londen in het Engelsch vert. uitgeg.; Methodus
medende libri II (alg. pathologie en therapie); verder drie geschriften over de pest:
Oratio de febre epid. L.B. 1667 plures adfligente; Tractatus de affectu epid., qui ab
Aug. M. 1669 ad Jan. 1670 in Leidensis urbis cives saeviit; Ora-
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tio de affectus epid. Leid. causis natur., dicta Leidae 1670; Theses de medicamentis
chemicis; Casus medici a J. Merclino ed.; verschillende lijkopeningen in Ephemerides
Naturae Curiosorum, ann. V en VI; Collegium medico-practicum anno 1660 (Francof.
1664); Opera omnia (1679, 1680 (Amst.), 1691, 1695 (Utrecht), 1708, 1736 (Venetië),
1680, 1731 (Genève), 1771 (Parijs)).
Zijn portret is geteekend en gegraveerd door van Dalen. Er bestaat ook nog een
kleine kopergravure met een drieregelig latijnsch onderschrift, waarschijnlijk
gegraveerd door Berningeroth. Voorts gegraveerd door J.L. Durant en gelithografeerd
door P.R. Vigneron.
Zie: L. S c h a c h t , Oratio funebris; v o n H a l l e r , Biblioth. Med. Pract., Biblioth.
Anat., Meth.; B a r t h o l i n u s , Epistolae medicinales; B o e r h a a v e , Oratio quinta,
sive sermo academicus de chemia suos errores expurgante; S p r e n g e l , Gesch.
d. Arzneyk.; S p i e s s , Von Hetmont's System der Medizin; B a n g a , Gesch. d. gen.
in Nederl.; I s r a ë l s e n D a n i ë l s , De verdiensten der holl. geleerden t.o.v.
Harvey's leer van den bloedsomloop; v a n d e r B o o n , Geschied. d. ontdekkingen
i.d. ontleedk. in de Nederl.; G m e l i n , Gesch. d. Chemie; v a n D e v e n t e r , Grepen
uit de historie der Chemie; F o s t e r , Lect. on the history of physiology; G r o s h a n s
in Tijdschr. v. gen. (1856); S u r i n g a r in Tijdschr. v. gen. (1863); I s e n s e e , Oude
en midden-geschied. d. gen.; H a e s e r , Gesch. d. Med. dl. II; D a r e m b e r g , Hist.
der sciences med.; N e u b u r g e r en P a g e l , Handbuch d. Gesch. d. Med., II;
J a n s m a , Louis de Bils; B a u m a n n , De dokter en de geneeskunde, II (met portret).
Baumann
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T.
[Thiel, Hendrik van]
THIEL (Hendrik v a n ), geb. te Beek en Donk 19 Juni 1833, overleden te Helmond
5 Juli 1902, zoon van W i l h e l m u s en van G i j s b e r d i n a v a n D u y n h o v e n ,
was de grondlegger van de firma ‘Hendrik van Thiel, IJzerfabrieken’, omstreeks
1890.
Hij was gehuwd met J o h a n n a v a n E m p e l , geb. te Beek en Donk 23 Nov.
1841, overl. te Helmond 29 Dec. 1902, dochter van A n t o n i u s en van A r d i n a
v.d. A c k e r .
Uit dit huwelijk werden zes zonen en vier dochters geboren.
Zie: J. H e e r e n , Biogr. Wdb. van Helmond 212.
Heeren

[Thiel, Martinus van]
THIEL (Martinus v a n ), geb. te Beek en Donk, 25 Juli 1835, overl. te Helmond 19
Oct. 1900, broeder van den voorgaande, legde 11 Juli 1872 den grondslag tot de
helmondsche firma ‘Gebr. van Thiel, Spijker-, Draadnagel-, Klinknagel- en
Moerboutenfabriek’. Omstreeks 1890 trad Hendrik van Thiel uit deze firma en richtte
een nieuwe op.
Hij was gehuwd met M a r i a S m u l d e r s , geb. te Zeelst 25 Febr. 1837, overleden
te Helmond 15 Febr. 1916, dochter van H e n d r i k en van A d r i a n a v a n M o l .
Uit dit huwelijk werden vier zonen en drie dochters geboren.
Zie: J. H e e r e n , Biogr. Wdb. van Helmond, 213.
Heeren
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[Thiel, Petrus van]
THIEL (Petrus v a n ), broer van de beide voorgaanden, geb. 15 Mei 1816 te Beek
en Donk, overl. ‘Huize Padua’ te Boekel en begraven op het nieuwe R.K. kerkhof
te Donk, zoon van W i l l e m en van G i j s b e r t a v a n D u i j n h o v e n , was
aanvankelijk in de zaak van zijn vader als timmermansknecht, doch begon in 1842,
vooral op aansporing van jhr. A. van Riemsdijk, die toentertijd het kasteel te Gemert
bewoonde, met het vervaardigen van gesmede spijkers. In korten tijd nam deze
industrie een hooge vlucht. In 1872 werd overgegaan tot het vervaardigen van
draadnagels. Hetzelfde jaar traden zijn twee jongere broers (zie boven) die met hun
oudsten broer sedert eenige jaren de firma ‘Gebroeders van Thiel Spijkerfabriek’
gevormd hadden, uit deze zaak en zette zich in Helmond neer. Op het laatst van
zijn leven, toen zijn drie zonen, W i l l e m M a r j a n u s en G i j s b e r t u s reeds in
de zaak waren opgenomen, wenschte hij ook nog de klinknagelindustrie te beginnen,
doch moest deze uitbreiding der zaken aan de jongere generatie overlaten.
Hij was tweemaal gehuwd: eerst met H e n d r i k a D e k k e r s , geb. 1831 te
Aarle-Rixtel, overl. 27 Febr. 1857 te Beek en Donk, waaruit meerdere kinderen, o.a.
de drie bovengenoemde firmanten; hij hertrouwde in 1868 te Aarle-Rixtel met A n n a
M a r i a S m i t s , geboren 1 Mei 1830 te Aarle-Rixtel, overl. 21 November 1923 te
Beek en Donk.
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Zie: J. H e e r e n , Genealogie der Familie van Thiel (Helm. 1927, niet in den handel),
blz. 18.
Heeren

[Thomasz, Jacob]
THOMASZ (Jacob), lid van de Waterlandsche Gemeente der Doopsgezinden te
Amsterdam. Volgens het Memoriaal van Reinier Wybrandtsz werd in de vergadering
der dienaren van voornoemde gemeente dd. 20 Dec. 1612 behandeld een brief van
Jacob Thomasz ‘tot becladdinge van Hans de Rijs’, in die van 7 en 28 Juni 1613
de lasterreden van Jacob Thomasz ‘die hij soe montelijck tegen Jeme (de Ringh)
als schriftelijck in de druck voor alle man seer onmatelijck vuytgesproken hadde’.
Hij is dus blijkbaar de auteur van Een vriendelijcke aenspraek aan alle
Doopsghesinde over het stuck ofte Puynckt der Echt-mijdinghe ende ghemeyne
Mijdinge.... door I.T. (Amst. 1613). Nog in hetzelfde jaar 1613 scheidde Jacob
Thomasz zich met een aantal medestanders (voornamelijk behoorende tot de
friesche en hoogduitsche Doopsgezinden) af van de Waterlandsche Gemeente en
vormde een eigen gemeente, die bekend is geworden onder den naam van ‘De
Afgedeelden’. Deze gemeente, wier voorganger Leenaart Clock (dl. VI, kol. 307)
was, stond strengere begrippen voor dan de Waterlanders. Men moet dezen Jacob
Thomasz niet verwarren met J a c o b T h o m a s z ‘i n d e B o c k ’ (zoon van
T h o m a s J a c o b s z ‘i n d e B o c k ’), die terzelfder tijd voorkomt te Amsterdam
als lid van de Waterlandsche Gemeente en in de kerk van deze gemeente op 2
Febr. 1614 huwde met T r i j n C o r n e l i s d r .
Zie: W.J. v a n D o u w e n , Socinianen en Doopsgezinden, 48; Doopsgezinde
Bijdragen 1876, 62; M o e s - B u r g e r , De amsterdamsche boekdrukkers en uitgevers
IV, 320; Memoriaal van Reinier Wybrandtsz (tevens lidmatenregister der
Waterlandsche Gemeente te Amsterdam) in het Doopsgezind Archief te Amsterdam.
Wijnman

[Thomasz, Jan]
THOMAS(Z) (Jan), geb. te Langwerd bij Oosterlittens 28 Jan. 1682, overl. te
Surhuisterveen 26 Juli 1744, zoon van den doopsgezinden landbouwer T h o m a s
J a n s z en W i j t s k e S i j b e r e n s . Reeds jong moest hij zijn ouders in de boerderij
helpen, maar bezocht tevens ijverig de zg. collegien of oeffeningen, die onder de
Doopsgezinden in zwang waren en waaruit de latere (ongestudeerde) voorgangers
voortkwamen. Den 11den Mei 1710 huwde hij te Bozum met R e i m m e D u r c k s
(overl. 30 Juni 1744), uit welk huwelijk een zoon (overl. 1732) en een dochter (overl.
1744) werden geboren. In 1714 nam hij voorgoed afscheid van het vaderlijk bedrijf
en nam een beroep van leeraar bij de Waterlandsche Gemeente der Doopsgezinden
te Heerenveen en Knijpe aan. Hij werd daar geroemd als een vrijzinnig, vroom en
welsprekend redenaar. Van sociniaansche ‘dwalingen’ beschuldigd, werd hij in 1720
ingevolge plakkaten van 1662 en 1687, na verhoor voor classis en grietman, door
den laatste in zijn ambt geschorst. Het gevolg van zijn optreden schijnt zelfs te zijn
de uitvaardiging in 1722 door Gedeputeerde Staten van Friesland van een resolutie,
dat alle doopsgezinde leeraren vier artikelen moesten onderteekenen op straffe van
afzetting en een boete van 100 friesche rijders als
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zij desondanks het leeraarschap bleven waarnemen; 149 van de 150 leeraren
weigerden echter de artikelen te onderteekenen. Na eenige jaren van ambteloos
leven werd Jan Thomas in 1722 beroepen te Surhuisterveen, waar hij verder zijn
leven doorbracht. Jan Jochemsz, leeraar der Doopsgezinden te Drachten, sprak
op 16 Aug. 1744 zijn lijkrede uit.
Van Jan Thomasz is, voor zoover bekend, gedrukt een leerrede, getiteld Den
wandel des geloovigen in de vrese Gods enz. (Heereveen 1716), benevens Kort
onderwijs voor de jeugd in de voornaamste gronden van den christelijken godsdienst;
zijnde een korte schets van al het geene dat wij te gelooven en te betragten hebben
enz. (ald. 1719). Het laatste is inderdaad niet geheel vrij van Socinianisme.
Zie: Doopsgezinde Bijdragen 1896, 149; B o e k e n o o g e n , Catalogus der
werken.... aanwezig in de Bibliotheek der Ver. Doopsgez. Gem. te Amsterdam, 243,
252; J.C. v a n S l e e , De geschiedenis van het Socinianisme in Nederland (1914)
192, 277.
Wijnman

[Timmermans, Michael Theodorus]
TIMMERMANS (Michael Theodorus), geb. 30 Oct. 1809 te Helmond, overl. 10 Oct.
1865 te 's Hertogenbosch, zoon van F r a n c i s c u s T. en P e t r o n e l l a
V l e m m i n g s . Hij deed zijn hoogere studiën te Rome, waar hij 24 Dec 1834 priester
gewijd 10 Maart 1835 bevorderd werd tot doctor in de godgeleerdheid. Naar het
vaderland teruggekeerd, werd hij in 1836 benoemd tot kapelaan te Leuven en twee
jaren later tot professor in de theologie aan het seminarie te Warmond. Na in 1842
benoemd te zijn tot secretaris van het bisdom 's Hertogenbosch, werd hij in 1852
pastoor-deken van Oss en in 1859 kanunnik van het cathedraal kapittel. Den 4en
Juli 1861 volgde zijn benoeming tot plebaan en deken van de kathedraal van St.
Jan te 's Hertogenbosch en hetzelfde jaar werd hij tot de waardigheid van
kanunnik-penitencier verheven.
Zie: S c h u t j e s , Gesch. v.h. bisdom's Hertogenbosch II, 26, III, 376, IV, 319, V,
449.
Heeren

[Toict, Dirk du]
TOICT (Dirk d u ) was een Leidenaar, die uitgaf: Hollands heyll' en rampen ofte
deszelfs gelukke' en ongelukken tegens malkanderen vertoond (Amst. 1686, 2 dln.
o

4 ), dat nauwelijks nog eenige waarde heeft.
Zie: A r r e n b e r g , 511; Navorscher 1894, 196 vlg.
Brugmans

[Tonckens, Mr. Johannes]
TONCKENS (Mr. Johannes) werd 18 Dec. 1766 als student te Groningen
ingeschreven. Hij promoveerde daar 20 Aug. 1777 na verdediging van een
proefschrift De pactis quibus civitas constituitur (Gron. 1777). Hij blijkt zich later met
historische studiën te hebben bezig gehouden. Daardoor is zijn werkzaamheid te
o

verklaren aan de Beschrijving van het landschap Drenthe (Amst. 1792-95, 8 , 2
dln.), dat hij begon en dat door J.H.P. v a n L i e r is voltooid; de beschrijving van
Drente vormt een onderdeel van de groote serie De tegenwoordige staat der
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Nederland aan het einde der achttiende eeuw.
Brugmans
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V.
[Velde, Adriaen van de]
VELDE (Adriaen v a n d e ), schilder en etser, werd te Amsterdam gedoopt 30 Nov.
1636 en is begraven aldaar 21 Jan. 1672. Hij was de zoon van Willem v.d. Velde
den Ouden, misschien ook zijn leerling en later leerling van Jan Wijnants en wellicht
van Ph. Wouwerman te Haarlem. Het schijnt dat hij in 1653 in Italië is geweest,
maar dat is niet met zekerheid te zeggen (Hofstede de Groot meent, dat hij in
Duitschland en België moet geweest zijn). Hij huwde 5 April 1657 M a r i e
O u d e k e r k , die hem 4 kinderen schonk. Hoewel hij steeds hard werkte, schijnt
hij niet veel verdiend te hebben; hij leefde zeer bescheiden en zijn vrouw was
genoodzaakt een waschzaak te drijven. Zijn dochter was in 1680 als hulp in een
amsterdamsche winkelzaak. Hij was Katholiek en zijn kinderen werden allen op de
katholieke begraafplaats begraven. Hij schilderde meestal landschappen met als
stoffage figuren van herders, jagers, of dieren, vooral runderen, zelden bijbelsche
voorstellingen, een enkel stalinterieur, genrevoorstelling en portret. Tot zijn beste
werken moeten wij enkele strand- en wintergezichten rekenen. A. v.d. V. is de beste
vertegenwoordiger van de laatste phase der hollandsche landschapsschilderkunst,
zijn schilderijen zijn niet somber meer als die van Ruysdael, geen onweer, geen
dreigende rotsen of zware watervallen vinden wij bij hem, maar op zijn schilderijen
heerscht een ‘Zondagsstemming’, zooals Bode het zegt, lichte en vroolijke kleuren,
koeien en schapen grazen vreedzaam in de weide; in zijn lateren tijd zijn het
voorname jachtgezelschappen op fraaie paarden in boschachtige streken; dan komt
er bij hem ook invloed van en verlangen naar de zuidelijke kunst en natuur en hij
schildert herders enz. in roodachtig avondlicht in een zuidelijk landschap. Geen
ander schilder weet zoo fijn het loof der boomen weer te geven, noch zijn palet zoo
licht te houden. Wij leeren v.d. V. uit zijn werk kennen als een beminnelijke, voor
alle fijnheden der stof gevoelige persoonlijkheid; de spanning en het chaotische van
Ruisdael is bij van de Velde verdwenen om plaats te maken voor een nieuw
optimisme. Maar de reden waarom A. v.d.. Velde niet tot de allergrootste hollandsche
schilders behoort, is dat in hem, daar hij met verfijnd gevoel zich verdiept in de
stoffelijke bijzonderheden van het natuurvoorwerp en ze met grooten smaak
weergeeft, de kracht ontbreekt de verschillende elementen van het schilderij te
vereenigen, het eene ondergeschikt aan het andere te maken. Tot de vroegste
werken moet men de vlakke weidelandschappen rekenen, andere belangrijke werken
volgen daarop, o.a. strandgezicht te Kassel, meer en meer groeit de belangstelling
voor het figuur bij den kunstenaar, o.a. in zijn veelfigurige winterlandschappen,
jachtvoorstellingen à la Wouwerman en in de landschappen met dieren. In plaats
van de witachtig grauw-gele en lichtblauwe pleinairkleuren uit zijn begintijd komt
een sterke neiging naar rose-violet, roodbruin en sterk blauw. Ten slotte zij gezegd,
dat v.d. V. eenige mythologische en godsdienstige voorstellingen schilderde. Hij
schijnt ook kleine beeldhouwwerken gemaakt te hebben van dieren, die zullen
gediend hebben bij zijn dierstudies; een dergelijk beeldje van een liggende koe,
gesigneerd en 1659 gedateerd, bevindt zich in het Louvre te Parijs. Zijn ‘werk’ is
gedateerd van 1653 tot 1671. Vele musea bezitten
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schilderijen van hem; zij worden opgenoemd door H o f s t e d e d e G r o o t in zijn
Bescheibendes und kritisches Verzeichnis der Werke der Maler des XVII. Jahrh.
(Essling a.d.N., Paris 1911), deel IV, p. 477-608 (het schilderij uit de coll. Six
voorstellende een strandgezicht, bevindt zich thans in het bezit van A. Jurgens).
Evenals sommige andere schilders van zijn tijd, bracht A. v.d. V. de figuren aan op
het werk van zijn tijdgenooten; hij schijnt dit heel dikwijls gedaan te hebben. Zoo
vinden wij zijn figuren op schilderijen van: Hobbema, Jac. v. Ruisdael, Jac. v.d.
Heyden (c. 100 schilderijen), Jan Hackaert, Jan Wijnants (meer dan 50), Abr.
Verboom, Fred. Moucheron, Jor. Verhagen, Jan de Vries, Ph. de Koninck en W.
v.d. Velde. Omdat hij zoo menigmaal met succes figuren aanbracht op het werk van
anderen, waren er kunsthandelaren en speculanten, die dit ook in practijk gingen
brengen en hem aldus benadeelden.
Tot zijn leerlingen behooren: Dirk van Bergen, Joh. Inneveld, Jac. Koninck, Joh.
v.d. Bent, misschien ook Sim. v.d. Does. Een bedrieglijke navolger van zijn
voorstellingen met kudde vee is Pieter van der Leeuw.
Teekeningen van zijn hand of aan hem toegeschreven, waaronder een groot
aantal in roodkrijt, bevinden zich te Amsterdam, Rijks Prentenkabinet: Vrouw naar
links zittend, een oude man in een wijd kleed, liggende naaktfiguur, rugfiguur van
een vrouw met haspel, een man met kruik en pijp op stoel slapend, een op den
grond zittende man, vrouw met kind, een hut, liggende herdersjongens, een weg
met boomen, rotslandschap met herder, het gouden tijdperk, een italiaansch
landschap, het rameien van een deur van een boerenwoning, 2 bladen met studies
van koppen van schapen enz.; Amst., vroegere coll. Six: naaktfiguur; Amst., Mus.
Fodor: herder met schapen, een zittend meisje, twee honden, koeienkop, liggende
geiten, 2 staande koeien, zittende jongen, meisje met schapen voor een hut, liggende
koe en drie schapen, landschap met staand en liggend vee, hertenkamp in boomrijk
landschap, landschap bij winter met heer te paard, koe en 2 schapen in een weide,
boomrijk landschap met herder en herderin; te Haarlem, Mus. Teyler: 2 landschappen
met dieren, landschap met een ruïne, landschap, overzetveer 1666, Mercurius en
Argus, winterlandschap 1672, landschap met gebouw, studie van een vrouw, liggende
vrouw, 5 koeien, rustende dieren, rotskust, overzetveer, koe op zijde gezien, staande
koe, beladen ezel, twee koeien, liggende koe; te Rotterdam, Mus. Boymans: eenige
ruiters voor een herberg, duinlandschap, berglandschap, hollandsch landschap
enz.: 's Gravenhage, coll. Hofstede de Groot: 2 pakdragende vrouwen en nog elf
teekeningen, ook bevinden zich teekeningen door hem in de verzameling F. Lugt
te Maartensdijk, F. Koenigs te Haarlem (2); Leiden, Prentenkabinet‘:’boeren (2),
naakte vrouw, landschap; London, Britsch Museum: Vertumnus en Pomona (vroeger
als Joach. Sandrart), landschappen, dierstudies, figuurstudies, soldatenstudies, te
samen ongeveer 35 stuks; Berlijn, Prentenkabinet: kegelspelers, landschap met
schaapherder 1667, weenende Johannes, landschap met ruiter en kudde, weg voor
een dorp; Parijs, Louvre: berglandschap met boot en vee, zittende vrouw naar rechts,
schapen, paarden en
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herder, Rom. ruïne, landschap met vee, geiten; Parijs, Coll. Dutuit; grazende koe
en 2 schapen, jager bij vijver, vertrek voor de jacht, kudde bij rivier, Mercurius en
Argus; Weenen, Albertina: jongen met hand in boezeroen, koeien en herders aan
water, plunderende soldaten, herders en herderinnen bij gebouw, waterval, Hagar
en engel; Kassel, coll. Habich: landschap met herders en vee; Londen, Sir Rob.
Witt: liggende jongen, melkende vrouw; verz. V. de Stuers (vroeger den Haag):
paarden, koeien en herders, jonge man, jonge vrouw; Dresden, Prentenkabinet:
twee naakte vrouwen, schapen, landschap; München, Prentenkabinet: boomrijk
landschap; Darmstadt: liggende naakte vrouw, een veer; Bremen, Kunsthalle: stal,
jonge boer; verz. Fairfax Murray (Engeland): landschap met vee op oever van een
rivier, landschap met figuren, ezel, rustend vee; verz. J.P. Pierpont Morgan, New
York: koe (2), kniefiguur van een jongen; veil. R.W.P. de Vries, 20 Dec. 1927: jonge
man naar rechts (dezelfde ook op veiling 26-27 Juni 1928); veil. de Robiano (F.
Muller - Mensing) 15-16 Juni 1926: blaffende hond (vroeger coll. Heseltine), en
verschillende andere verkoopingen.
A. v.d. V. heeft ook een 26-tal etsen gemaakt, die uitmunten door kleurrijkdom
en warmte der tonen; het zieleleven der dieren weet hij vooral in zijn etsen zeer
goed weer te geven en door de eenheid, die er heerscht tusschen den
gemoedstoestand der dieren en het landschap, weet hij een idyllische stemming te
verwekken. Zijn etsen bestaan uit een reeks van 10 en een reeks van zes (alle met
dieren), die gemaakt zijn na eenige prenten uit 1653 (vroegst gedat. werk v.v.d. V.),
waarbij de figuren hoofdzaak waren.
Naar zijn werk graveerden vooral veel Franschen: Devilliers, Franquinet, W. Unger,
A. Blooteling, Hulk, G. Craeyvanger, J. Bemme, Chataignier, L. Desbrosses, P.J.
Arendsen, Barns, A. Numans, Varin, C.W. Mieling, S. Legrosse, Daudet, T.S. Cooper,
van Lier, J.J. de Boissieu, H. Adam, Weissbrod, P. Halm, J.W. Kaiser, Courtry, J.
Scott, R. Muys, E. Yon, W. Krauskopf, J. Döbler, C. Josi. C. Ploos v. Amstel, C.
Brouwer, E.W.J. Bagelaar, Desauls Guyot, A. Mongin, A. Vinkeles, L. Gaucherel,
Geissler, F.L. Huygens, J.E. Varelen, B.P. Gibbon. J. Bemme Azn., D. Merrem,
Straub, Beaugeau, Anth. v.d. Haer, Steingrübel, E. de Loose, B.F. Basan, Auer,
J.A.R. Best, J. Gronsvelt, P. Chenu, J. Ditmar, M.E. Simons, S. Penet, J. Pelletier,
A. Duvivier, E. de Ghendt, Lorieux, Duplessis - Bertaux.
Zijn geschilderd zelfportret is in de verzameling D.F. Scheurleer te 's Gravenhage
(tentoonst. 's Gravenh. 1908). Zijn portret is afgebeeld in C h . B l a n c , Histoire des
peintres Ec. holl. II, en een ander bij H o u b r a k e n , III, 96, gegraveerd door D.
Jongman; voorts een litho door Hesse.
Zie: C. H o f s t e d e d e G r o o t , Beschreibendes und kritisches Verzeichniss
der Werke der Maler des XVII. Jahrh. (Essling a.N., Paris 1911), deel IV, p. 477-608;
A.v. W u r z b a c h , Niederl. Künstlerlexikon (1910) I, p. 748; A. B r e d i u s ,
Künstlerinventare: G. 30, Z. 63, G. 101, P. 268, G. 343, G. 423, P. 750, G. 855, K.
856, K. 857, K. 1196, G. 1238, 1252, 1533; E.W. M o e s , Aanteekeningen Rijks
Prentenkabinet afd. prenten, schilderijen; v.d. K e l l e n , Aanteekeningen aldaar; P.
K r i s t e l l e r , Kupferstich und Holzschnitt in 4 Jahrh. (Berlin 1911) 370 f, 393; A.H.
H i n d , A short history of engraving and etching (London 1911), 193, 357; Cat.
exhibition of Dutch art 1450-1900 (London 1929), 274, 713, 714;
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W. B o d e , Die Meister der holl. und viäm. Malerschule (Leipzig 1917), 223; W.
B o d e in Graph. Künste (1906) p. 14; Old Master Drawings VII, 46; Stift u. Feder
(Darmstadt 1929), 23; Archiv für Kunstgeschichte II, 1914, 113; J. M e d e r ,
Handzeichn. alter Meister a. der Albertina etc.: H. d e C h e n n e v i e r e s , Dessins
du Louvre (Paris, 1882-85), 306, 307, 308, 309; Zeitschr. für Bild. Kunst N.F. XII,
1901, p. 106 (door Ulr. Thieme), 212 (door M. Friedländer); F. L u g t , Les dessins
des écoles du nord de la coll. Dutuit au musée des Beaux- Arts de la ville de Paris
(Paris 1927), 80, XL, 79 XLIII, 78, XLXII, 77, XLI, 76 XL; J.H.J. M e l l a a r t , Dutch
drawings of the 17th century (London 1926) no. 31; G. P a u l i , Zeichn. alter Meister
in der Kunsthalle zu Bremen (Frankfort 1914), III, 30, II, 29; Cat. J.P. Pierpont Morgan
(1912) 221-24; F. B e c k e r , Handz. holl. Meister. Samml. Hofstede de Groot (Leipzig
1923) afb. 47; Cat. Fairfax Murray, 149, 150, 151, 152; J.P. H e s e l t i n e , Dutch
drawings 35; Handzeichn. alter Meister im Kupferstichkabinett zu Berlin herausgeg.
v. L i p p m a n n (1902) XXX, K. 318, 319; W. S c h m i d t , Handz. alter Meister in
Königlichem Kupferstichkab. zu München (1884- ), 112 b; K. W o e r m a n n ,
Handzeichn. alter Meister im Königl. Kupferstichkab., zu Dresden IX, taf. 20; O.
E i s e n m a n n , Ausgewählte Handzeichn. alter Meister Sammt. E. Habich zu Cassel
(Lülbeck 1890), II, 19; G o w a n , Drawings from the old Masters Amsterdam (1907)
53; d e z ., British Museum, 38; veil. cat. R.W.P. de Vries en Fr. Muller (Mensing) te
Amsterdam; F. M u l l e r , De Nederlandsche Geschiedenis in platen (Amst. 1863),
no. 2299; E.W. M o e s , Oude teekeningen van de Holl. en Vlaamsche school in 's
Rijks Prentenkabinet te Amsterdam (den Haag 1904), 82; Handzeichnungen alter
Meister der Holl. Malerschule uitg. K l e i n m a n n ; cat. van musea, zoowel schilderijen
als teekeningen; W. M a r t i n e n E.W. M o e s , Oude Schilderkunst in Nederland
(den Haag 1911-14) II, 71; Hearn - Gift (to the Metr. Mus. of art), New-York II, (1908)
132; O. G r a n b e r g , Inventaire général des Trésors d'arts en Suède(Stockholm
1911-13) II, pl. 591; E. D a y o t , Les grands et petits maitres holl., Brux., peintures
et sculptures (Paris 1911), p. 42; N. W r a n g e l l , Les chefs d'oeuvre de l' Ermitage,
1909 (uitg. F. H a n f s t a e n g l ) p. 188, 189; W. B o d e , Die Gemäldesamml. d.
Herrn Marcus Kappel (Berlin 1914) 34; E. P l i e t s c h in Zeitschrift für Bild. Kunst
(1916) XXVII, 129, 142; W. B o d e en M.J. F r i e d l ä n d e r , Die Gemäldesamml.
des Herrn Carl v. Hollitscher in Berlin (1912), pl. 67; K. Z o e g e v. M a n t e u f f e l ,
Die niederl. Radierung v.d. Anfängen bis z. Ende des 17ten Jahrh. (München 1925),
104 (afb. 10, 107); v. M a n t e u f f e l , A. v.d. Velde, uitg. Velhagen u. Klasing; L.
B i n y o n , Dutch Etchers of the 17th century (London 1895) p. 60, 77, 78; W.A.
B r a d l e y , Dutch landscape etchers of the 17th century (1908 (?) p. 30 (33).
J.M. Blok

[Vloten, Johannes van]
VLOTEN (Johannes v a n ), zoon van Willem, die volgt, geb. te Kampen, 18 Jan.
1818, gest. te Haarlem, 21 Sept. 1883. Het geslacht van Vloten, uit Utrecht afkomstig,
was in de 18de en 19de eeuw voornl. bekend door zijn schrijvende predikanten.
Ook de vriend en uitgever van Bellamy, Jan Martinus v.V., en Abraham, de oprichter
van het amsterdamsche bankierskantoor van Vloten en de Gijselaar, waren oudooms
van Johs. van Vloten.
Zijn moeder was M a r t h a J o h a n n a
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S p r e e , oudste dochter van den kamper stadscommandant J a n S p r e e en van
M e t j e S c h r i k , een Harlingsche. Ook de vader van den stadscommandant had
in zijn tijd dezelfde betrekking bekleed en zijn moeder M a r t h a B o y e r was
afstammeling van fransche (normandische) réfugié's. Dit ter mogelijke verklaring
van van Vloten's fel en haastig temperament.
In Kampen genoot Jan van Vloten het lager onderwijs van meester Kooiman en,
na den dood van zijn vader in 1829, het middelbaar dier dagen op de scholen van
vader en zoon van Wijk, algemeen bekende paedagogen, door hem herhaaldelijk
dankbaar herdacht. In 1835 ging hij met moeder en eenige zuster A n n a
C o r n e l i a , de latere vrouw van den geleerde Gerard Hamaker, naar Leiden om
daar theologie te studeeren. Na de beide voorbereidende jaren, waarin hij zich
voornl. op de talen, oostersche en westersche, oude en nieuwe, toelegde, volgde
hij de college's van van Hengel, Kist, Clarisse, van den orientalist Weyers, den
theoloog Rutgers, die hem in het Sanskrit inwijdde, van Thorbecke, Kaiser e.a.,
deed zijn examens magna en summa cum laude, hield zijn proefpreeken en
promoveerde in 1843 op een dissertatie: Quaestionum Paulinarum caput unum.
Na zijn promotie werd hij benoemd tot leeraar in geschiedenis en Fransch aan
het erasmiaansch gymnasium te Rotterdam, welke betrekking drie jaar duurde en
eindigde met zijn ontslag, wegens een geschil met rector en curatoren, in Mei 1846.
De vier volgende maanden besteedde hij aan een voetreis door Baden en
Württemberg, waar hij met de voormannen der Tübinger school, Baur en Zeller
kennis maakte (de beschrijving van reis, verblijf en omgang in Gids 1848, I, 606-629
en Levensbode III, 1866, 47-72) en vestigde zich daarna als onafhankelijk geleerde
in Leiden. Hij hield zich in deze jaren bezig met kritische studiën over het ook in
Nederland opkomend modernisme en met de uitgave van historische en letterkundige
handschriften. Veel had hij voor zijn ontwikkeling als historicus te danken aan
Bakhuizen van den Brink. Daarnaast was hij door vriendschaps- en studiebanden
verbonden met de Vries, Fruin en Jonckbloet en werd door den laatste in 1854
aangewezen als zijn opvolger. Na de voltrekking van zijn huwelijk met J o h a n n a
E l i s a b e t h H e n d r i k a C h r i s t i n a v a n G e n n e p , dochter van Mr. A r n o l d
v a n G e n n e p , vice-president van de rotterdamsche rechtbank, en E l i s a b e t h
v a n A s s e n d e l f t d e C o n i n g h , aanvaardde hij dus het hoogleeraarschap
aan het Atheneum te Deventer op 16 Febr. 1855 met een Redevoering over de
zedelijke werking der vaderlandsche taal-, letter- en staatsgeschiedenis (Deventer
1855).
In Deventer schreef hij, tijdens zijn professoraat, verschillende groote werken, als
Nederlands Opstandtegen Spanje (1856-58, 2 dr.), aanvankelijk als voorlezingen
voor belangstellenden gehouden; Baruch d' Espinoza (Amst. 1862, 2 dr.); Aesthetika
of Schoonheidskunde (Dev. 1863-65, 3 dr.) en tal van werken en artikelen betreffende
de plaatselijke, provinciale en vaderlandsche geschiedenis. De uitgave van Hooft's
Brieven (Leiden 1855-58), van een volledigen Cats (Schiedam 1855-62), een
volledigen Vondel (Schiedam 1863-66) en een onnoemelijk aantal bloemlezingen
ten gebruike bij het onderwijs in de letteren, vallen ook in dezen tijd, benevens zijn
medewerking aan het vrijdenkerstijdschrift De Dageraad. Op maatschappelijk en
staatkundig gebied dreef hij den deventerschen gemeenteraad tot een beslissing
inzake de gemeente-weiden, tot de oprichting van een weerbaar-
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heidscorps, verdedigde de belangen van de ontslagen ingenieurs Stieltjes en Roorda
van Eysinga (zie aldaar) en hield verschillende lezingen over staathuishoudkundige
en sociale vraagstukken. Zijn benoeming in 1864 tot professor in de taal- en
letterkunde te Groningen, waar de aftredende Jonckbloet hem weer als zijn opvolger
aanbevolen had, werd verijdeld door prof. M. de Vries, die zijn leerling Moltzer wist
te doen aanstellen. Door de beslissing van den raad inzake de gemeenteweiden
voelden de deventer grootburgers zich gedupeerd en door zijn strijd tegen sommige
moderne predikanten had hij zich onder de modernen in en buiten Deventer veel
vijanden gemaakt. Een en ander leidde in 1867 tot een botsing met curatoren en
gemeenteraad, toen hij bij zijn rectoraatsoverdracht scherpe woorden liet vallen
over kerkelijke vooroordeelen en maatschappelijke huichelarij en daarenboven den
wensch uitsprak, dat zijn opvolger de laatste rector aan het verouderde atheneum
zou zijn, wanneer de eene rijksuniversiteit alle professoren en studenten zou
vereenigen. Zijn ontslag was het gevolg. Voorshands bleef hij de Deventenaren
kapittelen in het Deventer Weekblad, waarvan de eigenaar hem het redacteurschap
had aangeboden. Ook had hij in 1865 De Levensbode (Haarlem 1865-81) opgericht:
Tijdschrift op onbepaalde tijden, voor onbevooroordeelde waarheid en wetenschap
op verstandelijk en zedelijk gebied; in 1881 werd de naam veranderd in De Humanist
(Haarlem 1881-83). In 1868 verhuisde hij naar Bloemendaal, waar hij zijn
schrijverswerkzaamheid op denzelfden voet als in Deventer bleef voortzetten en
daarenboven van 1874-76 De Nederlandsche Kunstbode redigeerde. Het aantal
tijdschriften, mengelwerken en dagbladen, waarin grootere of kleinere bijdragen
van zijn hand te vinden zijn, bedraagt 67.
Van 1876 af veroorloofden ruimere geldelijke middelen hem een huis te laten
bouwen in Haarlem, het onderwijs en het Spinozacomité te steunen en aan zijn
drang naar reizen en wandelen meer dan tot dusver toe te geven. Tot aan zijn
onverwachten dood in 1883 bleef hij het zedelijk geweten van Nederland en sinds
1868 in het bijzonder van Haarlem.
Men moet van Vloten niet in de eerste plaats willen beoordeelen als geleerde:
historicus, filoloog, theoloog, filosoof; hij is hervormer en volksopvoeder geweest.
Hij is de grootste propagandist geweest niet van het liberalisme als tijdsverschijnsel,
maar van een werkelijk liberale maatschappij, als uitdrukking van een humanistische
levensleer. Vandaar zijn veelzijdige en onuitputtelijke belangstelling voor alle takken
van wetenschap, zijn onuitroeibare neiging tot veredeling en beschaving van het
nederlandsche volk, zijn strijdbaarheid, zijn optimisme. Hij was een leeraar, een
verkondiger. De leer van Jezus, door Paulus, den apostel der liefde, op het kruis
van den Christus gegrondvest, was volgens hem door de kerk verwrongen tot een
liefdeloos en onverdraagzaam geloof, waaraan door Schleiermacher de genadeslag
was toegebracht (Paulus en Schleiermacher, stichter en slooper des Kristendoms
in Levensb. II, 1867, 146, 433, III, 67). Zijn ontwikkeling en voltooiing had deze leer
gevonden in de wijsbegeerte van Spinoza. Voor van Vloten is Spinoza dan ook: ‘De
blijde boodschapper der mondige menschheid’. Aan de mondigmaking van die
menschheid en speciaal van het nederlandsche volk van zijn dagen had hij zijn
leven gewijd. En deze mondigheid hield in: bevrijding uit den ban van een verouderd
kerkgeloof. ‘Mijne kerk is de maatschappij en mijne godsdienst vindt hare uitoefening
in het
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leven zelf; geen mijner godsdienstige behoeften die daar niet bevredigd worden
kan; op ieder uur en plaats, bij iederen arbeid en ieder genot, dat het mij biedt’.
‘Naarmate de kerk en haar invloed minder worden, moet de kunst noodzakelijk
wassen’. Ziehier enkele van die klassiek geworden gezegden, die het best zijn geloof
en zijn werkzaamheid kenschetsen.
Dat deze zoo hartstochtelijk en zonder aanzien des persoons gevoerde
propaganda hem in vijandschap bracht met bestaande instellingen, wetenschappen
en hun vertegenwoordigers, is reeds aangeroerd. Vooral de wijze waarop van Vloten
zijn strijd voerde, gaf veel aanstoot. Hij maakte alles openbaar en stak den draak
met gewichtigheid, ijdelheid en deftigheid, dikwijls in zeer lezenswaardige rijmen
en met teekenende epitheta. Zijn gehoor bestond in hoofdzaak uit de ontwikkelde
middenstand, door Thorbecke's burgerschool in het leven geroepen, de
radicaal-liberalen, vrijdenkers en onderwijsmannen. Dat dit publiek groot was, blijkt
uit de groote oplagen en vele drukken, die zijn, op verzoek van uitgevers ondernomen
hoofdwerken beleefden. Tegenstanders vond hij onder de modernen en de leidsche
filologen, die zijn populariseerende wetenschap minachtten. Zoowel van de zijde
der modernen als van de filologen is een poging gedaan zijn streven in discrediet
te brengen. De veroordeeling wegens laster, gevolgd op de aanklacht van Ds.
Mosselmans heeft zijn nagedachtenis minder geschaad dan de aanvallen op zijn
wetenschappelijke betrouwbaarheid gedaan door de taalgeleerden. Inderdaad laat
de nauwkeurigheid van zijn middelnederlandsche textuitgaven wel eens te wenschen
over: zijn haastigheid speelde hem parten, zoowel bij het overschrijven van de
manuscripten of gedrukte teksten (wat hij altijd eigenhandig deed) als bij het nazien
van de drukproeven. Dit neemt niet weg, dat zijn verdiensten voor taal- en letterkunde
beide, zelfs voor de zuivere filologie grooter zijn dan die van de meeste zijner
vakgenooten, al was hij wel eens te gauw met een gissing of met de verklaring van
een duister woord. Voor alle overige publicatie's gaat dit echter niet op, zoodat zijn
hoofdwerken: Nederlands Opstand tegen Spanje (1856-58 en 1872); Geschiedenis
van Nederlands volk en staat sedert hun vrijverklaring in 1648 (Haarl. 1879-83):
Nederlandsche Aesthetika (1865, 71 en 82): Nederlands schilderkunst van de 14de
tot de 18de eeuw (Amsterd. 1874); Zielkundighistorische inleiding ter algemeene
en Nederlandsche taalkennis (Haarl. 1872); zijn uitgaven van 17de eeuwsche
dichters, van het Nederlandsche Klucht-spel (Haarl. 1851-52 en 1878-81);
Nederlandsche Geschiedzangen (Amsterd. 1852-1864); Baker- en Kinderrijmen
(Leiden 1872 en 1874, 4 dr.); Beknopte geschiedenis der nieuwe letteren van de
middeleeuwen tot op de helft der 19de eeuw (Amsterd 1876, 2 dr.), enz. enz., ook
nu nog lezens- en raadplegenswaard zijn en gedeeltelijk nog niet door betere
vervangen. Er is geen ander nederlandsch schrijver, die zich op zooveel gebieden
bewogen heeft en voor het geestesleven en de beschavingsgeschiedenis van
Nederland in de 2de helft van de 19de eeuw een zoo groote beteekenis gehad heeft
als Johannes van Vloten. Hij heeft in een pittigen, levendigen, bij de 17de eeuwers
aansluitenden stijl de resultaten van het nieuwste onderzoek betreffende
godgeleerdheid en godsdienstwetenschap, wijsbegeerte, staatkundige, letter- en
zedekundige en kunstgeschiedenis, zoowel in en buiten Nederland onder het bereik
en binnen het besef en begrip gebracht van zijn landgenooten. Vooral het onderwijs,
niet het minst dat in ge-
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schiedenis en letteren, heeft zijn invloed ondergaan. W.L. Penning Jr., die hem in
1874 in een gedicht (M. C o e n s , Tienden van den Oogst, blz. 288) hulde bracht,
moet de tolk van velen geweest zijn.
Zijn portret staat op het omslag van den catalogus der veiling van zijn boekerij te
Leiden 14-23 Juni 1897; ook bij M e e s -V e r w e y .
Zie over van Viotlen: J.A. B i e n t j e s , Dr. J. van Vloten herdacht als goed
vaderlander (den Haag 1915) en M. M e e s -V e r w e y , De betekenis van Johannes
van Vloten, Een bibliografie met Inleiding (Diss. Leiden 1928), welk boek een
volledige toegelichte boekbeschrijving, bestaande uit 1538 nummers, bevat,
benevens in 224 blz. een beknopt overzicht van van Vloten's leven en werk.
Mees-Verwey

[Vloten, Ds. Willem van]
VLOTEN (Ds. Willem v a n ), geb. te Utrecht 8 Aug. 1780, gest. te Kampen 4 Nov.
1829. Studeerde van 1797 tot 1803 in Leiden in de theologie, promoveerde aldaar
op Specimen philologicum continens descriptionem ms. Bibl. Lugd. Bat. partemque
excerptam arabicae pentateuchi mosaici, stond achtereenvolgens te Schermerhorn
(1803-1807), Katwijk (1807-1814) en Kampen. Hij was een verlicht, geletterd
predikant, op de hoogte van de wetenschap van zijn tijd. Geschriften van zijn hand
zijn o.a. Het Leven van Waarmond en Vrolijkhart (Schermerhorn 1803); Verhandeling
over de tegenwoordige Lauwheid en Onverschilligheid in den Godsdienst, derzelver
Oorzaken en Geneesmiddelen (Leiden 1807); Viertal leerredenen, samen met N.S.
Hoek uitgegeven ('s Hertogenbosch 1822); Synodale Leerrede ('s Gravenhage
1825); Leerrede ter aanprijzing van het Nederlandsch Genootschap tot zedelijke
verbetering der gevangenen, enz.
Uit zijn 12 Jan. 1817 te Kampen gesloten huwelijk met Martha Johanna Spree
werden geboren Johannes, die voorgaat, A n n a C o r n e l i a (1819), die huwde
met Hendrik Gerard Hamaker (zie dl. III, kol. 535), en H e n d r i k (1822), die spoedig
overleed.
Zie over Willem van Vloten: Het Geslacht van Vloten, genealogie met
biographische aanteekeningen door D.G. v a n E p e n ('s Gravenhage 1907) en
M. M e e s -V e r w e y , De betekenis van Johannes van Vloten (Diss. Leiden 1928).
Mees-Verwey

[Voltelen, Ds. Arnoldus (2)]
VOLTELEN (Ds. Arnoldus) (2), geb. te Gorinchem 26 Juni 1666, overl. op weg naar
Batavia 25 Mei 1698. Hij was het negende kind van Ds. Arnoldus (1) (dl. VII, kol.
1283) en diens eerste vrouw S u s a n n a F o c k e n b e r g en werd 18 Sept. 1684
als student in de philosophie te Groningen ingeschreven. Blijkbaar studeerde hij
ook in de theologie, doch hij werd aanvankelijk niet als predikant beroepen. Hij
vestigde zich te Amsterdam, waar hij - wonende in de Leidschestraat - den 27en
Juni 1693 ondertrouwde met A g n i e t a R a m , een dochter van H e n d r i k R a m .
Eenige jaren later werd hij beroepen als O.-I. predikant en vertrok naar de tropen
met het schip de ‘Assendelft’, doch hij overleed reeds op de heenreis. Hij schreef
Belga triumphans super mole invincibile Namurcae (Amst. 1695).
Zijn weduwe hertrouwde te Colombo 7 Aug. 1701 met P i e t e r B o u t , opperhoofd
van Manaar; zijn eenige dochter S u s a n n a V o l t e l e n was in 1698 te Cocnin op
de kust van Malabar geboren en huwde eerst met E l b e r t O n g e w a s s e n ,
binnen-regent van het Chineesche hospitaal te Batavia, daarna (Batavia 27 Sept.
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1725) met D s . C h r i s t i a a n W i a r d i P l e s m a ( n ) , geb. te Pilsum omstr. 1700,
pred. te Malakka 1725, te Onrust 1731, te Batavia 1733, overl. aldaar 1741.
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Zie Bijdrage tot de Gesch. van Overijssel VI (1880), 366 e.v.; V o s , Amstel's kerkelijk
leven, 301; v a n T r o o s t e n b u r g d e B r u y n , Biografisch Woordenboek i.v. A.
Voltelen en Plesma(n); Navorscher 1906, 68; Maandschrift De Ned. Leeuw 1904,
209, 1906, 23; Album Studiosorum Groningen; Bibliografische Adversaria III
(1876/77), Cat., 60; Handschrift Borger in de Univ. Bibl. Amsterdam.
Wijnman

[Voltelen, Arnold Willem]
VOLTELEN (Arnold Willem), geb. te Doesburg 12 Jan. 1750, overl. voor 14 Oct.
1801, geneesheer. Hij was een zoon van Ds. C h r i s t i a a n B e n j a m i n
V o l t e l e n , die - geb. te Paramaribo 26 Jan. 1723 en ingeschreven als theol. stud.
te Leiden 13 Sept. 1743 - in 1748 aangewezen werd voor den dienst in Oost-Indië,
doch aanvankelijk in Doesburg bleef wonen en te Wehl op 14 April 1749 huwde met
A n n a C h r i s t i n a R a s c h ; deze vrouw overleed twaalf dagen, nadat zij aan
Arnold Willem het leven had geschonken. De vader vertrok nog in hetzelfde jaar als
predikant naar Zuid-Afrika (zie verder art. F.J. Voltelen in dl. V, kol. 1065), met
achterlating van den zoon in het vaderland. Deze laatste liet zich als med. stud. te
Harderwijk inschrijven 7 April 1769, als med. cand. 21 Mrt. 1770 en promoveerde
aldaar op 8 Juni 1770 tot doctor in de medicijnen op proefschrift Aliquot Hippocratis
aphorismi, thesesque medicae selectae (Hard. 1770). Na zijn promotie huwde hij
te Zevenaar 10 Febr. 1771 met H e l e n a S o p h i a J o h a n n a V e r m e e r (een
dochter van Mr. H e n r i c k V e r m e e r , schepen en secretaris van Zevenaar) en
vestigde zich als geneesheer aanvankelijk te Winterswijk, later te Doetinchem. Zijn
halfbroeder was prof. Dr. F.J. Voltelen, boven aangegeven.
Zijn jongste zoon J o h a n F r e d e r i k W i l h e l m V o l t e l e n (of Jan Fredrik
Willem V.), gedoopt te Doetinchem 23 Mrt. 1777, sneuvelde als eerste luitenant der
infanterie tijdens den veldtocht naar Rusland aan de Berezina en was gehuwd met
I d a A n n a G e e r t r u i j d d e W o l f f , een dochter van Mr. G o s w i j n d e
W o l f f , advocaat en burgemeester van Lochem.
Zie: Album Stud. Harderwijk; Wapenheraut 1898, 114; 1904; Maandschrift De
Ned. Leeuw 1911, 80; Alg. Ned. Familieblaa 1905, 514; A. M a r t i n i e u , Tableaux
par corps et par bataille des officiers tués et blessés pendant les guerres de l' Empire
(1805-15); art. Arnoldus Voltelen (1), dl. VII, kol. 1283 in fine.
Wijnman

[Voltelen, Jan Fredrik Willem Derk Antonie]
VOLTELEN (Jan Fredrik Willem Derk Antonie), geb. te Kampen 15 Jan. 1839, overl.
te Arnhem 16 Juli 1917, uitgever. Hij was een zoon van J o h a n W i l h e l m J a c o b
V o l t e l e n , luitenant-kwartiermeester te Kampen, later gemeenteontvanger te
Lochem (1805-1865, zoon van Johan Frederik Wilhelm, zie art. Arnold Willem V.)
en C h r i s t i n a v a n E l d i k . Hij had een uitgeverszaak te Arnhem; bij hem
verschenen o.a. Voltelen's Atlas van Nederland (Arnh. 1869, 2e dr. 1870); Zakatlas
der geheele aarde (Arnh. 1870); Kleine schoolatlas van Nederland en zijne
overzeesche bezittingen (Arnh. 1871, 4e dr. 1875, 8e dr. door P.H. Witkamp 1881);
Kleine school-atlas der geheele aarde (Arnh. 1871, 2e dr. 1873, 7e dr. 1881); Kleine
atlas van Nederland en zijne overzeesche bezittingen (Arnh. 1873); Voltelen's
Goedkoope school-atlas der geheele aarde (Arnh. 1878, 6e dr. 1881). Verder schreef
hij Voltelen's nieuwe reisgids door Nederland (Arnh. 1869).
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Hij was den 15den Juni 1865 te Arnhem gehuwd met L o u i s e C a r o l i n a
F r e d e r i k a B a u e r , wier moeder een lid was van het bekende
boekhandelaarsgeslacht T h i e m e .
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Zie: B r i n k m a n 's Catalogus i.v.; Navorscher, XXIV, 384.
Wijnman

[Voltelen, Ds. Lubbertus]
VOLTELEN (Ds. Lubbertus), geb. te Neuenhaus in 1588, overl. te Zwartsluis aan
de pest 25 Sept. 1625, begr. aldaar onder den preekstoel. Hij was een zoon van
H e n r i c u s V o l t e l e n (schrijver van den commandeur van het Duitsche Huis te
Ootmarsum en Verwaltend Richter aldaar) en diens eerste vrouw A n n a H o p p e r s ;
hij studeerde te Steinfurt, werd predikant te Gramsbergen in 1615, te Zwartsluis in
1621 en schreef Christianismus ex insigni illo Christi cum discipulis colloquio Matt.
16 a vers. 13 ad 19 analytico expositus (Steinfurt 1612). Op het titelblad van dit
boekje noemt hij zich Nienhausensis, zoodat hij waarschijnlijk te Neuenhaus en niet
te Ootmarsum was geboren. Zijn zoon was Ds. H e r m a n n u s V o l t e l e n (omstr.
1623-1691), stud. te Groningen 1643, predikant te Gramsbergen in 1649, wiens
zoon Ds. L u b b e r t u s V o l t e l e n (1654-1710), stud. te Groningen 1673, te Leiden
1676, predikant te Heemse werd in 1681.
Zie: art. Arnoldus Voltelen in dl. VII, kol. 1283; Genealogie-Voltelen in de Bijdr.
Gesch. Overijssel VI, 366 e.v.; H.S. Borger in de Univ. Bibl. te Amsterdam; Alb.
Stud. Groningen en Leiden; Maandschr. Ned. Leeuw, 1913, 340 en 1927, 160, 239;
Navorscher 1882, 129.
Wijnman

[Vijver, Cornelis van der]
VIJVER (Cornelis v a n d e r ), zoon van D a n i ë l v a n d e r V i j v e r en E. v a n
E m m e r i k , geb. te Amsterdam 6 Juni 1784, gest. aldaar 16 Febr. 1855. Hij is 29
Aug. 1805 als poorter ingeschreven en was reeds toen schoolmeester van beroep
evenals zijn vader. Dat ambt heeft hij vele jaren bekleed. Hij is bekend gebleven
door zijn studiën over de geschiedenis van Amsterdam. Zijn eerste publicatie op dit
gebied was Wandelingen in en om Amsterdam (Amst. z.j. - 1829). Daarop volgde
Jaarboek der stad Amsterdam (Amst. 1831), dat zooveel waardeering vond, dat de
schrijver er nog vier deelen op liet volgen (Amst. 1832-1835). Zijn meest bekende
boek is zijn Geschiedkundige beschrijving der stad Amsterdam (Amst. 1844-1848,
4 dln.). Van der Vijver was geen geschiedkundige van beteekenis; hij haalde zeer
veel uit Wagenaar. Maar zijn beteekenis ontleent zijn werk aan zijn beschrijvingen
van Amsterdam in de eerste helft der negentiende eeuw; daardoor heeft hij zeer
veel vastgelegd, wat anders stellig verloren zou zijn gegaan. Hij kende de stad van
zijn dagen zeer goed en wist er ook goed van te vertellen; daarin en minder in zijn
historisch onderzoek ligt zijn beteekenis. In zijn jonge jaren gaf hij een tooneelstuk
Het Turfschip van Breda, dat in 1812 werd vertoond, en vertaalde hij een zeer groot
aantal tooneelstukken uit het Fransch en Duitsch; voor de titels zij verwezen naar
W o r p , Gesch. v. drama en tooneel in Nederl. (zie Register) en den Catalogus Bibl.
Mij. Ned. Lett. Leiden afd. Nederl. tooneel. Voorts schreef hij werkjes voor de jeugd
enz., o.a. Van Speyk geschelst als voorbeeld van heldenmoed en vaderlandsliefde
(1831); Letter- en geschiedkundig allerlei (1834-35).
Hij huwde den 11en Jan. 1805 met C o r n e l i a V l o t , dochter van H e n d r i k
V l o t Uit dit huwelijk sproot een dochter, die huwde met C.M. F e r r a r i , die ook
van der Vijvers Jaarboeken heeft uitgegeven.
Zijn portret verscheen als lithografie door B.T. van Loo.
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Zie: t e W i n k e l , Ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde IV, 409;
Maandblad Amstelodamum XI, 31, 38; 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. N. en Z.- lett. i.v.
Brugmans
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W.
[Walraven, Jacob]
WALRAVEN (Jacob) is geboren te Hoorn, leefde in de laatste helft der 16de eeuw.
Op 9 Nov. 1579 werd hij te Leiden ingeschreven als student in de letteren en rechten.
In 1581 woonde hij aldaar ten huize van Jan van Hout. In 1582 droeg Coornhert
hem zijn Comedie vande Rijckeman op; hij is dan nog student. In de opdracht prijst
hij hem om zijn verstand, dat zich openbaart in zijn kunst. Men zou uit die opdracht
kunnen opmaken, dat Walraven, vóór hij met zijn studie begon, reeds een positie
in de maatschappij bekleedde. Coornhert zegt, dat hij het ‘gelts gewin’ er aan gaf
om te kunnen studeeren. In 1574 en 1577 komt er een Jacques Walraven als
schepen voor te Hoorn. Onmogelijk is het dus niet dat deze dezelfde is als onze
Walraven. Het kan ook zijn vader zijn. Ook Janus Douza waardeert Walraven (zie
J a n i D o u s a e , Elegiarum Libri V, 1586, p. 4).
Het geslacht Walraven heeft zich reeds in de 15de eeuw in Hoorn gevestigd. Van
der Aa vermeldt een D o r o t h e u s W a l r a v e n , omstreeks 1575 te Hoorn geboren,
die te Leuven studeerde en latijnsche poëzie naliet. Een S i m o n W a l r a v e n ,
geboren te Hoorn, gaf in 1603 een boek over de Wederdoopers uit.
In de Lyste vande Raden en Meesters vande rekeninge der Domeynen bij S. v a n
L e e u w e n , Batavia illustrata II, p. 1462 komt een Jacques Walravius voor, op 19
Martii 1592.
Mij is één gedicht bekend van Jacob Walraven, een ode Aan de oude ende nieuwe
compaignie van 't bijnae vervallen comptoir van assurantie binnen der stadt Hoorn,
te vinden vóór De Spiegel der Zeevaert van L u c a s W a g h e n a e r (Leiden 1584)
en in het hieronder genoemd opstel.
Onwaarschijnlijk is het niet, dat Walraven lijdens zijn studententijd deel uitgemaakt
heeft van het ‘Gezelschap dergenen, die hem in de Universiteyt der Stad Leyden
ouffenende zijn inde Latijnsche of Nederduytsche poëzien’, dat onder leiding van
Jan van Hout stond.
Prof. B. B e c k e r acht het waarschijnlijk, dat brief LXXIV van Sept. 1583 (zie Le
Compas d'or 1923, p. 109, n. 5) uit Coornherts Brievenboek (1626) gericht is aan
Jacob Walraven.
Zie: J. P r i n s e n , Het ‘Gezelschap’ van Jan van Hout in Album opgedragen aan
Prof. Dr. J. Vercoullie II, 217 vlg. 1929.
Prinsen

[Walraven, François van]
WALRAVEN (François v a n ), gedoopt te Heusden 7 Juli 1644 als zoon van
T i e l e m a n F r a n s z v a n W a l r a v e n en E l i s a b e t h J a n s d r v a n
B o c h o v e n . Hij was notaris, procureur en burgemeester van Heusden, tevens
secretaris van Heesbeen en huwde te Doeveren 16 Nov. 1675 met D e b o r a
P i p a r d u s , geb. te Drunen 18 Jan. 1654, dochter van D s . C a s p a r u s
P i p a r d u s (zie art. Daniël Pipart, dl. VII, kol. 983). Hij schreef een lijkrede op zijn
schoonzuster A p p o l l o n i a P i p a r d u s (1652-1729), echtgenoote van Ds.
N i c o l a a s v a n V e l s e n (1649-1729), predikant te Doeveren en Vlijmen, getiteld:
Lijkrede op A. van Velsen, geb. Pipardus (Gorinchem, 1729).
Zie: Cat. Bibliotheek Ned. Lett. te Leiden I, 733; Doop- en Trouwboeken van
Heusden, Drunen etc.
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Wijnman

[Wassenaar, Nicolaas Jansz. van]
WASSENAAR (Nicolaas Jansz. v a n ), zoon van J a n C l a e s z . v a n
W a s s e n a a r , predikant te Amsterdam; hij volgde A r m i n i u s
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op als alumnus der Staten te Genève en zal dus omstreeks 1570 geboren zijn. Hij
werd evenwel geen predikant, maar was in het begin der zeventiende eeuw conrector
der latijnsche school te Haarlem; hij gaf daar, althans in 1605, een grieksch gedicht
uit op het beroemde beleg. Daarna, waarschijnlijk in 1621, vestigde hij zich als
geneesheer te Amsterdam. Naast zijn practijk beoefende hij evenwel de geschiedenis
of liever de historische journalistiek. Hij gaf uit: Een Turksche Cronijk of
Gedenkwaardige geschiedenissen van het jaar 1395 tot 1623 (Amst. 1623, 2 dln.
fol.). Maar zijn voornaamste publicatie is het Historisch Verhael alder
ghedenckweerdichste gheschiedenissen, die hier en daer in Europe.... en Nederland,
van aenbeginne van 't jaer 1621 tot den herfst toe, voorgevallen sijn (Amst. 1622,
o

4 ). Dit werk is door hem voortgezet tot 1630, te zamen vijf deelen. Wassenaar zal
toen zijn gestorven; zijn Historisch Verhaal wordt dan althans overgenomen door
B a r e n d L a m p e , eveneens geneesheer te Amsterdam; het geheel loopt door
tot 1635 en is uitgedijd tot 21 deelen. Van zeer groote historische waarde is dat
alles evenwel niet. Wassenaar heeft bovendien nog uitgegeven: Artem medicam
ofte Geneeskunst van Rembertus Dodonaeus van Sebastiaen Egbertssoen verrijkt
o

en van hem met aenteyckeningen vermeerdert (Amst. 1629, 4 ).
Zie: de gewone biographische woordenboeken en: W a g e n a a r , Amsterdam III,
252; A m p s i n g , Haarlem, 125; d e W i n d , Bibliotheek der Ned. geschiedschrijvers,
352.
Brugmans

[Westerman, Adriaan]
WESTERMAN (Adriaan) was predikant te Workum, toen hij verschillende
godsdienstige, stichtelijke en zedekundige werken uitgaf. Van deze zijn te noemen:
Vrije jaermerckten voor den volcke Zions in dewelcke de sonden ende grouwelen
die heden ten daghe in de jaer-merckten ende kermissen in swangh gaen, ontdeckt
o

ende gestraft werden (Amsterdam 1628, 8 ), waarin de kermissen worden bestreden,
en: Groote christelijke zeevaert in 26 predicatien in maniere van een Zeepostille,
verrijkt met verschillende ghebeden, christelijke liedekens enz. Met een beschrijving
o
van Stavoren (Amsterdam 1653, 8 ), waarvan de beschrijving van Staveren nog
eenige waarde heeft.
Zie: N i j h o f f , Bibliographie van Noord- Ned. plaatsbeschrijvingen, in voce.
Brugmans

[Wouwerman, Philips]
WOUWERMAN (Philips), schilder, werd gedoopt te Haarlem 24 Mei 1619, is aldaar
begraven 23 Mei 1668. Hij was de oudste zoon van den schilder P a u l u s J o o s t e n
W o u w e r m a n en S u s a n n a v a n d e n B o g e r t . Eerst was hij leerling van
zijn vader, later misschien van Frans Hals, P. Verbeeck en J. Wijnants. In 1638 ging
hij naar Hamburg, waar hij huwde, zeer tegen den zin van zijn vader, daar zijn vrouw
Katholiek was. Hij werkte er bij Evert Deckert. In 1640 trad hij in het haarlemsche
schildersgilde. In het begin van zijn loopbaan kreeg hij geld van Corn. Cats, maar
al heel spoedig behoorde hij tot die schilders, die goed verdienden. Hij heeft een
zeer groot aantal werken gemaakt. Zijn dochter, die in 1672 huwde met den schilder
H. v. F r o m a n t i o u , gaf hij een grooten bruidsschat mee. In 1646 was hij in het
bestuur van het schildersgilde. Zijn weduwe stierf in 1670, zijn zoon P a u l u s , die
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kartuizermonnik was, stierf in 1766 in Antwerpen. Hij is vooral bekend als schilder
van paarden, veldslagen, ruiters; weinige schilderijen zijn gedateerd;
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men kent de data 1646, 49, 50, 53, 56 en 68. Vooral wijdt W. zich aan de studie
van het paard; zijn voorstellingen geven paarden en menschen in rijk uitgedost
landschap met allerlei anecdotische gegevens, tafereelen uit het krijgsleven,
ruitergevechten, plunderende soldaten, legerkampen, reizigers, die voor een smederij
stilhouden enz. Het speelt alles in een hollandsche omgeving, dikwijls bij een
boerderij, later zijn het vooral ruïnen, boomen, bergen en menschen uit het zuiden.
In lateren tijd ook groote jachtgezelschappen en rijscholen met parken en terrassen,
bovendien gaf hij eenvoudige voorstellingen uit het landleven weer bv. een hooioogst
enz. Zijn vroege schilderijen zijn meest donker van toon, de dieren hebben zware
vormen, later is alles lichter van kleur, de bewegingen zijner paarden zijn vlugger,
de dieren zelf leniger. In het begin schildert Wouwerman kleine landschappen, dan
rustige dierstukken waarop een schimmel, een boomstronk en eenige weinige
figuren, alles in een diepbruine kleur, ook schildert hij dan eenige hooioogsten in
rood en groen. Dan komen meer de zilvertonen, terwijl hij zijn motieven verrijkt en
de manier van werken lichter wordt, evenals de beweging der dieren, in de kleuren
komen meer combinaties, alles is in halftonen. Door een valen, grauwgelen, fijn
genuanceerden toon weet hij treurige en griezelige stemmingen te verkrijgen, meer
en meer groeit zijn belangstelling in voorwerpen en figuren, zijn jachtstukken zijn
soms haast te vol, en eindelijk trekt ook het psychologische hem aan, onweerswolken
en kruitdamp nemen toe op zijn schilderijen, maar ook geeft hij in zijn lateren tijd
vroolijke stemmingen en sommige jachtstukken met slot en park doen denken aan
de latere rokoko. De 18e eeuw heeft hem dan ook zeer hoog geschat. Wat betreft
de compositie: W. geeft weer de diepte dwars door een gebouw, doch stelt tevens
een dichtbijzijnde figuur op de eene helft tegenover de open ruimte op de andere
helft; de stoffage bevindt zich vooral op den voorgrond. Het bekende requisiet van
W. is een schimmel en inderdaad laat zich zijn compositie daaruit ontwikkelen, want
dit dier heeft, afgezien van zijn eerste werken waar de schimmel alleen is, een
donker paard naast zich, dat zich symmetrisch in tegengestelde richting van den
schimmel bevindt, of ze staan naast elkaar of het donkere paard staat rechthoekig
in de nabijheid van den schimmel. Ook karren met paarden of honden komen zoo
voor. Zulke symmetrische contrasten in kleur vormen een gewichtig deel in de
compositie, zij vormen 3-hoeken of strepen; zij verrijken als kleine kleurvlakken de
tegenstelling tusschen groote helle en donkere vlakken. Doch de meeste
tegenstellingen zijn op één helft van het schilderij, zoodat het midden niet al te
rationeel het schilderij in twee helften verdeelt. De kleurenharmonie bij W. is niet
bruin, maar zilvergrauw in groenige tonen. Hij plaatst niet eenvoudig omlijnde in
zich gelijkmatige kleurvlekken tegen elkaar, maar verdiept den hoofdtoon en haalt
de helle en de locaalkleuren meer door overgangen en vlakke, niet dik opgezette
‘tüpfen’ er uit. W. wordt tegenwoordig niet ten volle gewaardeerd, minder dan vroeger,
terwijl tijdens zijn leven zijn werk zeer invloedrijk is geweest. In het kort: W.'s werk
is rationalistisch, maar rijker en gedifferentieerder als bij Cuyp, doordat W., fijner en
beweeglijker van geest, de tegenstellingsparen onderling in rangen verdeelt. W. is
een typische verschijning van de rationalistische barok, waarbij de immanente
renaissance duidelijk te zien is, maar door differentie en vermenigvuldiging de
symmetrie in den geest van alzijdige betrekking en
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aanpassing onderling voor een groot deel in een anderen vorm is gegoten.
Soms bracht W. de stoffage aan op schilderijen van anderen o.a. bij v. Goyen,
Jac. Ruisdael en J. Wijnants, doch dikwijls deed hij dit niet. Hij heeft omstr. 1000
schilderijen gemaakt, waarvan er 700 over zijn (in Dresden 60, in Petersburg 50).
Vele musea bevatten schilderijen van hem, zij worden opgenoemd door C.
H o f s t e d e d e G r o o t in zijn werk: Beschreibendes und kritisches Verzeichniss
der Werke der Maler des XVIIten Jahrh. deel II, 1908, p. 249-659, die 27
godsdienstige voorstellingen, een 7-tal mythologische, een zestal portretten, een
ongeveer 1000-tal genrevoorstellingen (o.a. jachtscènes, landschappen met paarden,
paarden en vee, soldaten, roovers, zigeuners, handwerslieden enz.) noemt, benevens
een 10-tal landschappen. Als leerlingen worden genoemd: Pieter en Jan
Wouwerman, H. Berckmans, E. Murant, Jac. Weier, M. Scheits, Kurt Withold, Jan
van der Bent, Jac. Warnaer, Nic. Fikke, Bar. Gaal, Anth. de Haen, en Adr. v.d. Velde;
Joh. Lingelbach, Joh. Huchtenburg, Jan Falens, Aug. Querfurt, Rob. Griffer en Matth.
Duplessis, D. Stoop en Rugendas volgden hem na.
Teekeningen van zijn hand bevinden zich o.a. te Amsterdam, Rijks Prentenkabinet:
stalknecht met 2 paarden, gevecht tusschen boeren en soldaten, staand wit paard,
landschap (2), hertenjacht, rijschool, reigerjacht, hoefsmid, paardenwed, wit paard;
Amst., Mus. Fodor: ruiter met paard, pleisterplaats, man, die een paard naar een
wed brengt, ijsvermaak, ruiter te paard; Haarlem, Teyler: 6 bladen met jachtscènes,
karrendrijver, ruiterscène, marskramer, het grijze paard, stoeterij; Rotterdam,
Boymans: rustende landlieden voor boerenwoning, staand paard; Maartensdijk (bij
Utrecht), verz. Lugt; 's Gravenhage, verz. C. Hofstede de Groot (twee stuks);
München, Prentenkabinet: ruiter en paard op een binnenplaats, een smid, die een
ezel beslaat, legerplaats; Stockholm, Nat. Museum: waterend paard; Weenen,
Albertina: ong. 12 bladen landschappen enz. o.a. hond, halte voor dorpsherberg;
Dessau, hertog. verzam.: reigerjacht; Kassel, coll. Habich: kinderen op het ijs, jagers:
coll. Rogers: valkenjacht; Hamburg, Kunsthalle: landschap met paarden en honden;
Parijs, Petit Palais: twee monniken en boeren op een bergweg; Londen, J.P.
Heseltine: paard met 2 ezels, man die een paard helpt; Petrograd, Hermitage:
legerscène; Dresden, Prentenkabinet: ruiter; coll. Weigel: 4 ruiters en 2 kinderen;
Londen, British Museum: ijsgezichten ong. 7 stuks; New-York, verz. Pierpont Morgan:
verkondiging, ruiters.
Twee etsen worden ten onrechte aan Ph. Wouwerman toegeschreven; zij zijn
van N. Ficke.
Naar zijn werk graveerden velen, in de eerste plaats Moyreau in zijn werk naar
90 stuks v.W. getiteld: Oeuvres de Ph. Wouwerman gravées d'après ses meilleures
tableaux par M o y r e a u 1787; verder: M.J. Ozanne, N. Muxel, W. French, F.L.
Huygens, A. Bartsch, J.L. Raab, J. Scott, Mützel, de Blois, Pistrucci, Weisbrod, G.
Greux, Heideck, S. Legros, F. Hohe, G. Craeyvanger, A. Renting, P. Martenasii, C.
Apostool, N. Verkolje, C.C. Fuchs, C.C.A. Last, G.F. Eilbracht, Greux, W. Unger,
G. Texier, W. Verschuur, R. de Hooghe, C. Bouttats, P.A. Martini, Devilliers, J.W.
Baumann, P. le Rat, P.E. Moitte, E. Boulard, C. Straub, Flachenecker, A. Dwarzalk,
E. Champollin, P. Leterrier, E. Bocourt, W. Kraushoff, P.E. Moitte, M. Pignonot, R.
Vinkeles, J. Wijsman, Lalande, Fittler, Laguillernic, Dumber, A. Barum (?), Franquinet,
J. Passini, v. Prenner, F.
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Geissler, W. Rohr, Dupressoir, N. Mossoloff, v. Dollet, R. Mengs, Elink Sterk, A.C.
Nunnink, A. Jacobi, F. Morgenstern, E. Schulz, Malheste, Perdoux, Huot, J.
Hulstkamp, Chr. v. Meckel, J. Couche, Rosmäsler, L. Ekeman - Allesson, Voltz, M.
Piquenot, Courtry, Niquet, A. Aikman, J. Aliamet, J.C. Baquoy, J.Ph. le Bas, P.F.
Basan, P.J. Beaumont, A. Blooteling, C.F. Boetius, J.A. Börner, J.J. Bijlaert, W. v.
Kobell, D. Koedijck, C. Contic, D. Dancherts, R. Daudet, J. Desaulx, J.B. Dupreel,
P.J. Duret, P. Filloeul, J.M. Geissler, Ch.A. Günther, H. Guttenberg, B.L. Henriquez,
J. Laurent, C.E. Lempereur, Th. Major, P. Maloeuvre, J. Matthieu, J.F. Morgenstern,
J.B. Patas, J. Pelletier, J.B. Schubert, J.C. Schweyer, C.E. Sonne, R. Strange, J.J.
le Veau, J. de Visscher, B. Schreuder, Ploos van Amstel, J. Bemme Azn., Duplessis
- Bertaud, A. Tischler, J. Wouwerman, Peny, J.H. Wright, L. v.d. Wildenberg, L.
Löwenstam, Chataigner, Onghena, J. Warnaer, Mouzies.
Zijn in 1656 door H. Berkmans geschilderd portret komt voor in de verkooping
der collectie prins Paul Galitzin te Parijs, 10 Maart 1875; een door C. Visscher
geteekend portret is in 's Rijks Prentenkabinet te Amsterdam; N.G. Dupuis maakte
een gravure naar deze teekening.
Zie: A.v. W u r z b a c h , Niederl. Künstlerlexikon (1910) II, 1902; P. K r i s t e l l e r ,
Kupferstich u. Holzschnitt in 4 Jahrh. (Berlin 1911) 479, 533; Connoisseur, Dec.
1922; S. K a l f f in Elsevier, Febr. 1920; A. B r e d i u s in Onze Kunst (1911) II, p.
53; E.W. M o e s , Aanteekeningen in Rijks Prentenkabinet te Amsterdam, afd.
schilderijen; v.d. K e l l e n , idem; F. M u l l e r , De Nederl. geschiedenis in platen
o

(Amst. 1863), n . 2200, S. 347 A; C. H o f s t e d e d e G r o o t , Beschreibendes u.
kritisches Verzeichniss der Werke der Maler des XVII Jahrh. (Essling a.N., Paris)
II, 1908 249-659; A. B r e d i u s , Künstlerinventare, G. 31, G. 17, G. 425, K. 428, G.
1046*, G. 1195, G. 1250*, G. 1252, G. 1297, G. 1302*, G. 1304, G. 1308, G. 1521,
G. 1590, G. 1591*, G. 1859, G. 1969, H. 1973, H. 2218, G. 21n*, U. 163n; F.
o

B e c k e r , Handzeichn. alter Meister in Privatsamml. (Leipzig 1922) n . 27; O.
E i s e n m a n n , Ausgew. Handzeichn. alter Meister a.d. Samml. Habich zu Cassel
(Lübeck
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1890) II, 16, 18; W. S c h m i d t , Handzeichn. alter Meister im Königl. Kupferstichhab.
zu München (1884) 10a en b; J. M e d e r , Handzeichn. alter Meister a.d. Albertina
u.a.; d e z ., Albertina (1923) 39; W. B o d e , Die Samml. Huldschinsky (Frankfurt
1909) pl. 28; Rec. Basan div. II; G.F. H a r t l a u b , Die Grossherzogl. Gemäldesamml.
im Aug. zu Oldenburg (Oldenburg 1912); M.G. Z i m m e r m a n n , Niederl. Bilder
des XVII. Jahrh. in der Samml. Hölscher - Stumf (Leipzig 1908) pl. 12; G. G l ü c k ,
Niederl. Gemälde a.d. Samml. L. Lilienfeld zu Wien (Wien 1917) 52; Imitation of
o

prints and drawings Charles Rogers (London 1778) II, n . 103; G. P a u l i , Zeichn.
alter Meister i.d. Kunsthalte zu Hamburg (Frankfurt 1924) 23; E r n s t
B a s s e r m a n n - J o r d a n , Unveröff. Gemälde alter Meister aus dem Besitz des
Bayer. Staates (Ansbach, Bamberg, Würzburg) (Frankfurt 1908) II, 42; F. L u g t ,
Les dessins des écoles du nord de la coll. Dutuit au musée des Beaux Arts de la
ville de Paris (Paris 1927) LI, 92; J.H.J. M e l l a a r t , Dutch drawings of the 17th
o
century (London 1926) 52; 50 Handzeichn. a.d. Samml. Weigel (1883) n . 53; H.
B u i s m a n , 40 teekeningen v. oude meesters der holl. school en enkete der
vlaamsche in Mus. Teyler te Haarlem (Leipzig 1924) 27; J.P. H e s e l t i n e , Dutch
drawings, 37, 38; Handzeichnungen alter Meister der Holl. Malerschule uitg.
Kleinmann; Cat. J.P. Pierpont Morgan (1912) 195, 196; E.W. M o e s , Oude
teekeningen van de holl. en Vl. school in 's Rijks Prentenkabinet te Amsterdam (den
Haag, 1904) 96; O. G r a n b e r g , Invent. général des Trésors d'art, peintures et
sculpt. etc. en Suède (Stockholm, 1911-13) II, 62; W. B o d e , Die Gemäldesamml.
weil. Herrn A. de Ridder (Berlin 1913) 66; W. B o d e u. M.J. F r i e d l ä n d e r , Die
Gemäldesamml. des Herrn Carl v. Hollitscher in Berlin (1912) pl. 70; E. D a y o t ,
Les grands et pelits maîtres holl. (Brux et Paris 1911) 84, p. 101; W. M a r t i n e n
E.W. M o e s , Oude Schilderkunst in Nederland (den Haag 1911-14) II, 53; W. B o d e ,
Die Gemäldesamml. d. Herrn Max Kappel (Berlin, 1914) 36; W.R. V a l e n t i n e r ,
The Hudson - Fulton Celebration (1909) I, 143, 144; W. B o d e , Die Meister der
holl. und vläm. Malerschule (Leipzig) 1917, 236.
J.M. Blok
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Z.
[Zurcher, Antoni]
ZURCHER (Antoni), geb. in het toenmaals tot Zwitserland behoorende Mülhausen
1755, overl. te Utrecht 1 Oct. 1837, graveur. Hij was de zoon van A n t o n i
Z u r c h e r en A n n a C a t h a r i n a M e y e r en werd de stamvader van een
kunstzinnig nederlandsch geslacht, dat zijn naam aanvankelijk Z u r c h e r , doch
later veelal Z ü r c h e r spelde (b.v. Fredrik Willem, die volgt, wordt in zijn
geboorteacte Zurcher, in zijn overlijdensacte Zürcher genoemd). Wanneer Antoni
Zurcher zich naar Nederland begaf is onbekend. Waarschijnlijk woonde hij reeds
omstreeks 1785 aan den Overtoom nabij Amsterdam (in de voormalige gemeente
Nieuwer-Amstel), in huwelijk verbonden met D i e v e r t P o s t . De inteekening van
dit huwelijk is niet te Amsterdam te vinden, hetgeen er voor pleit, dat Antoni Zürcher
aldaar niet woonachtig was
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(zijn vrouw was volgens het lidmatenregister der Gereformeerden op 9 Juni 1774
met haar ouders G e r r i t P o s t en T r i j n t j e v a n C a m p e n met attestatie van
Leiderdorp naar Amsterdam op den Binnen-Amstel komen wonen); wel liet hij er
een viertal kinderen doopen, nl. A n t h o n i e G e r a r d u s (16 Mrt. 1787 in de
Westerkerk; deze wordt lid der Gereformeerde Kerk te Amsterdam bij belijdenis 25
April 1805, wonende op den Overtoomschen weg nabij Amsterdam, attestatie naar
's Gravenhage 20 Dec. 1821); K a t h r i n a A n n a (23 Jan. 1789 in dezelfde kerk;
later gehuwd met den graveur W i l l e m H. H o o g k a m e r ); E l i s a b e t h
P h i l i p i n a (15 Jan. 1792 in dezelfde kerk; later gehuwd met den graveur
J o h a n n e s P e t r u s S c h o u b u r g ) en Johannes Cornelis, die volgt. Antoni
Zurcher liet zich den 20sten Mrt. 1789
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te Leiden als student in de rechten inschrijven (‘Antonius Zurcher Mulhausensis’);
blijkbaar voleindigde hij echter zijn studie niet. Op lateren leeftijd verhuisde hij van
Nieuwer-Amstel naar Utrecht, waar hij overleed. Zijn vrouw was in 1824 reeds dood.
K r a m m noemt Zurcher kunstgraveur en teekenaar en zegt verder woordelijk
‘een sierlijke en zinspelende toepassing op de Provincie Holland is door hem
o

geteekend en door J.W.J. Strunck sculp. in f , en het beste wat ik van zijn werk
o

gezien heb is een boekprent, in f . oblong, gezicht van een verblijfplaats der inwoners
van Port des Français in den Vischtijd’'. W u r z b a c h duidt hem aan als teekenaar
en graveur van vignetten en boekillustraties te Amsterdam. Hiervan is alleen het
laatste minder juist.
In het Prentenkabinet te Amsterdam vindt men een aantal gravures van Zurcher,
nl. portretten van militairen (Col. Command. J.L.E. Scheppers, Luit. Col. C.L.
Teutscher von Liesfeld, Maj. G.W. von Nitzwitz, Kapt. J.A. Brendel, C.T.E. Alberti,
J. Kroon, Luiten. J.J. Colthoff, Col. W. Spiering, Maj. P. van Nievelt, Kapt. J.H.
Elsevier, J. Schiphorst, V.W. Grave van Hompesch, L.F. de Pasque), alle met
onderschrift ‘Hausdorff ad viv. del. A. Zurcher sculp.’, verder portretten van A.
Hulshoff, A. Beekhuis (overl. 11 Juni 1797), Simon Brand (P.H. Revelman del.),
prof. Petrus Haack, I.F. Martinet, W. van Oosterwijk Hulshoff, proponent (overl. 17
Mei 1795, 24 j.), F.G.C. Rütz, J.C. Lavater, Sobieski, van Swieten, C. baron van
Boetzelaer (op het titelblad van De belegering en verdediging van de stad Willemstad
door P. v a n O l d e n b o r g h , Amst. enz. 1793). Ook bevinden zich hier de tweede
door K r a m m genoemde gravure e.a. van dien aard (overblijfsels van de lantaarn
van Demosthenes, stier van Farnese, Maleager, altaar der Bacchusfeesten, Theseus
verwinnaar van den Minotaurus, Hercules den Hemel torsende en in het algemeen
afbeeldingen van fonteinen, tempels en grafteekens), verder een reeks illustraties
o

voor de werken van Jacob Cats (6 dln. in 8 ) en een gekleurde teekening,
voorstellende den vlinder Livornica met rups en pop, waaronder staat ‘gravé par A.
Zürcher 1828 agé 73 ans se trouve aujourdhui chez son gendre I.P. S c h o u b u r g
a Utrecht’. Andere door Zurcher geïllustreerde boekjes zijn: J a n f f r e t , Diergaarde
o

o

voor de jeugd (1801), 12 ; Reis door Holland (Amst. 1815, 8 , blz. 24 en 38); J o h .
v a n S t r a a t e n , Nieuwe verbeterde bouwkunde van A. E z e y , voorstellende
o
onderscheidene soorten van trappen (Amst. 1829, 4 ). Ten slotte heeft Zurcher nog
een kaart van 's Gravenhage gegraveerd.
In het bezit van de familie Menger-van der Kellen te Soestdijk bevindt zich thans
nog een fraaie penteekening van Zurcher, vervaardigd ter gelegenheid van de ‘vijfde
verjaring mijner teeder geliefde kleindochter M(aria) A(ntoinette) H(oogkamer),
1818’.
Zie: Alb. Stud. Leiden; Doopboeken Gem. Archief Amsterdam; Lidmatenregister
Archief Ned. Herv. Gem. Amsterdam; C. K r a m m , De levens en werken der
Hollandsche en Vlaamsche kunstschilders (1863) VI, 1903; W u r z b a c h ,
Künstlerlexikon, i.v.; Fichescollectie Prentenkabinet te Amsterdam.
Wijnman

[Zürcher, Antonie Fredrik]
ZÜRCHER (Antonie Fredrik), geb. te Nieuwer-Amstel 2 Jan. 1825, overl. te Maastricht
15 April 1876, historie- en portretschilder. Hij was de oudste zoon van Johannes
Cornelis Zürcher, die volgt. Nadat hij de acte teekenen had gehaald, werd hij
teekenleeraar aan de Rijks H.B.S. te Amsterdam,
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als hoedanig hij na opheffing dezer school werd verplaatst naar Maastricht (1866)
op een salaris van ƒ 1000 per jaar. Als schilder was hij een studiegenoot van Jozef
Israëls en een leerling van N. Pieneman en P. Tetar van Elven; zijn atelier had hij
te Amsterdam in de Oudemanhuispoort, waar hij met meerdere andere kunstbroeders
zich in de gunst van koningin Sophie mocht verheugen, die hem ook financieel
steunde. Hij was lid, later eerelid van het kunstgenootschap ‘Arti et Amicitiae’ te
Amsterdam. Ook verwierf hij de Prix de Rome.
Den 28sten Nov. 1850 huwde hij te Amsterdam met een katholieke vrouw,
genaamd M a r i a M a r g a r e t h a C r e s c e n t i a v a n d e n B u r g , een dochter
van den timmerman C o r n e l i s v a n d e n B u r g e n van M a r i a M a r g a r e t h a
G r i s a n t i (deze laatste was op haar beurt een dochter van den italiaanschen
beeldhouwer L o r e n z o G r i s a n t i , die van het hertogdom Lucca naar Amsterdam
was uitgeweken). Uit dit huwelijk werden 14 kinderen geboren, waarvan er bij den
dood van Zürcher nog 9 in leven waren, w.o. Johannes Wilhelm Cornelis Anton, die
volgt. Deze kinderen werden katholiek opgevoed.
In het Stedelijk Museum te Amsterdam bevindt zich van Antonie Fredrik Zürcher
- als geschenk van de erfgenamen van den Heer C.P. van Eeghen - een schilderij,
voorstellend ‘Uw Koninkrijk Kome’; dit is één uit een serie, getiteld ‘Het Onze Vader
in episodes’, welke de schilder in opdracht voor een maastrichtsche familie
vervaardigde (‘Uw wil geschiede’, ‘Geef ons heden ons dagelijksch brood’ etc.). In
hetzelfde museum hangen nog een negental schilderijen, die episodes uit onze
historie uitbeelden, echter van weinig artistieke waarde (Keizer Caligula bespot door
een Kaninefaat, Het eerste wapenfeit van den Prins van Oranje etc.). In het bezit
van des schilders dochter, mevr. de wed. Dammers - Zürcher te Amsterdam, zijn
nog vele zijner schilderijen, o.a. Christus in den Tempel. Zijn beste werk is wel een
portret van zijn dochtertje Maria op jeugdigen leeftijd (thans bij haar zoon Drs. H.
Dolhain te Zutphen, die meerdere werken van den schilder bezit). Verder bezitten
werken van zijn hand F. Ludérus te Dordrecht e.a. In het Prentenkabinet te
Amsterdam wordt een teekening van hem bewaard, voorstellende twee manskoppen
(op naam van A. Zürcher Jr.)
Een portret van den schilder van de hand van van der Waay bevindt zich ten
huize van Drs. H. Dolhain voornoemd, een crayonteekening naar dit schilderij door
zijn zoon, die volgt, is in het bezit van mevr. M. Bekkers-Zürcher (kleindochter van
den schilder en letterkundige onder den schuilnaam Maria Chrisanti) te Amsterdam.
Zie: A l b . P l a s s c h a e r t , Korte Geschiedenis der Hollandsche Schilderkunst,
2de dr. (1923), 374; Maandschrift De Ned. Leeuw (1927), 55 (beide bronnen met
foutieven geboortedatum), (1929), 373-374; Catalogus Sted. Museum Amsterdam;
Galerij van Vaderlandsche Geschiedkundige voorstellingen (in het) Sted. Museum
te Amsterdam (Amst. 1899), 9, 11, 13, 14, 40; verder werd dit art. uit familieberichten
samengesteld.
Wijnman

[Zürcher, Fredrik Willem]
ZÜRCHER (Fredrik Willem), geb. te Nieuwer-Amstel 15 Febr. 1835, overl. te 's
Gravenhage 2 Sept. 1894, dierenschilder. Hij was een jongere broeder van den
voorgaande en een zoon van den volgende en woonde bijna zijn geheele leven te
Amsterdam (eerst kort voor zijn dood verhuisde hij naar 's Gravenhage), waar hij
meestentijds in
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Artis dierenstudies maakte. Thans hangt nog in de groote Koningszaal van Artis
een schilderstuk van een leeuw door Zürcher. In het Prentenkabinet te Amsterdam
bevinden zich van hem een 13-tal teekeningen (leeuwenkop, tijgerkop, liggende
leeuwin, ganzen aan een plas, schelpen enz.), terwijl ten huize van mevr. M. Bekkers
- Zürcher aldaar een potloodteekening van een leeuw wordt bewaard. Verdere
teekeningen van zijn hand bezit Drs. H. Dolhain te Zutphen. De catalogus van het
o

boekantiquariaat-Lobo n 10 Oct./Nov. 1926 (Amsterdam) vermeldt van den schilder
een potloodteekening, voorstellende het Amstelveld, waarop te zien is de Amstelkerk
en de turfschepen, geprijsd voor ƒ 22.50.
Frederik Willem Zürcher overleed kinderloos; hij was gehuwd met een vermogende
dame, genaamd L o u i s a D a v i d v a n F r a n q u e m o n t , wier voorzoon
erfgenaam werd van de door haar echtgenoot nagelaten schilderijen.
Zie: Fichescollectie Prentenkabinet te Amsterdam; verder werd dit artikel uit
familieberichten samengesteld.
Wijnman

[Zürcher, Johannes Cornelis]
ZÜRCHER (Johannes Cornelis), hoogstwaarschijnlijk geb. te Nieuwer-Amstel, ged.
te Amsterdam in de Nieuwe Kerk 4 Mei 1794, overl. te Nieuwer-Amstel 13 Febr.
1882, graveur. Hij was een zoon van Antoni Zurcher, die voorgaat, en huwde te
Nieuwer-Amstel 27 Juni 1824 met M a r i a W i l h e l m i n a L u d é r u s (1803-1867),
een dochter van F r e d e r i k L u d é r u s , hoofdcommies bij de stedelijke belasting
te Amsterdam (zoon van Willem Ludérus, zie dl. VII, kol. 782). Hij noemde zich
‘pennekunstenaar’ en vervaardigde vele schoolkaarten, atlassen e.d. In het
Prentenkabinet te Amsterdam bevinden zich van hem een zestal gravures van
grafteekens, o.a. van Maarten Harpertsz Tromp (van pl. m. 1820, te zamen met
Hoogkamer). Voor K r a m m heeft hij eenige bouwkundige platen gegraveerd; deze
schrijver deelt ook mede, dat Zürcher in 1828 aan den Overtoom woonde buiten
Amsterdam. Later verhuisde hij echter naar Amsterdam, waar hij o.a. geruimen tijd
in de P.C. Hooftstraat woonde; tegen het eind van zijn leven vestigde hij zich evenwel
aan den Amstelveenschen weg voorbij de Kalfjeslaan in de tegenwoordige gemeente
Nieuwer-Amstel. Tot op hoogen leeftijd was hij als graveur werkzaam.
Zijn beide zoons Antonie Fredrik en Fredrik Willem Zürcher gaan voor.
Zie: Doopboeken Amsterdam; C. K r a m m , De levens en werken der Holl. en
Vlaamsche kunstschilders VI, 1903; Maandschrift De Nederl. Leeuw, 1927. 55.
Wijnman

[Zürcher, Dr. Johannes Wilhelm Cornelis Anton]
ZÜRCHER Dr. Johannes Wilhelm Cornelis Anton), veelal kortweg genoemd J a n
Z ü r c h e r , geb. te Amsterdam 18 Oct. 1851, overl. te 's Gravenhage 9 Mrt. 1905,
kunstschilder en litterator. Hij was een zoon van den kunstschilder Antonie Fredrik
Zürcher, die voorgaat, en ontving van zijn moeder een katholieke opvoeding. Hij
studeerde voor onderwijzer en werd, - nadat zijn vader in 1866 van Amsterdam naar
Maastricht was verplaatst, - als zoodanig te Swolgen (L.) aangesteld; vervolgens
was hij een tijdlang verbonden aan de redactie van de N. Brabantsche Courant te
's Hertogenbosch. Na den dood van zijn vader (1876) werd hij wederom onderwijzer
en wel te Amsterdam, mede om in de gelegenheid te zijn zijn aldaar wonende
moeder, broeders en zusters financieel te kunnen steunen. Hij gaf aldaar les in het
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Fransch, Duitsch en Engelsch, o.a. aan den toenmaals nog jeugdigen Frits Lapidoth,
die later een karakterschets van zijn leermeester schreef in de Nieuwe Courant van
1 Febr. 1911 (vgl. Alge
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meen Handelsblad, Av. 26-Mei 1911). Den 29sten April 1879 huwde Zürcher te
Amsterdam met een zeer vermogende katholieke dame, genaamd W i l h e l m i n a
E l i s a b e t h M a r i a G o m p e r t z (weduwe van G e r a r d u s H e n d r i k u s
H u y s s e r ), die niet minder dan 17 jaar ouder was dan hijzelf en van wier kinderen
hij gouverneur was geweest. Dit rijke huwelijk opende voor Zürcher verre
perspectieven. In hetzelfde jaar nog promoveerde hij te Berlijn tot doctor in de
philologie op een proefschrift, getiteld Ein Beitrag zur Descendenztheorie (Amst.
(?) 1879), terwijl hij het volgend jaar een door hem omstreeks 1870 vervaardigde
vertaling van Th. C a r l y l e , Sartor Resartus. Het leven en de gevoelens van
Diogenes Teufelsdröckh (Amsterd. 1880) uitgaf. Voor dit laatste boek ontving hij de
Christus-orde van den Koning van Spanje. Tevens was hij aan het Nieuws van den
Dag als kunstcriticus verbonden, doch was als zoodanig niet gezien, omdat hij voor
een nieuwe kunstrichting streed en de gezaghebbende kunstenaars en kunstkenners
woedend maakte. Bekend is hoe hij eens in de Vrije Gemeente te Amsterdam een
lezing zou houden over moderne kunst, doch zijn talrijk opgekomen tegenstanders
ten zeerste teleurstelde, omdat hij de lezing volstagen vergeten was! Als criticus
maakte hij de Wereldtentoonstelling te Amsterdam mede; hij verzamelde enkele
door hem geschreven critieken en vertaalde ze in het Fransch onder den titel Les
beaux arts à l' Exposition Internationale d' Amsterdam. Comple rendu et critique.
Trad. du Nieuws van den Dag (Amst. 1883). Zijn geld stelde hem intusschen in staat
naar welgevallen aan zijn liefhebberijen en neigingen toe te geven: hij studeerde
o.a. geneeskunde en talen (hij sprak en schreef er ongeveer 15 en bezat bovendien
een uitgebreide kennis van ongeveer 25 andere talen), verzamelde schilderijen,
kunstvoorwerpen, curiositeiten (ook op natuurhistorisch gebied), postzegels enz.,
beoefende de schilderkunst, de muziek en de literatuur, kortom hij was een universeel
en geniaal man, doch het ontbrak hem aan zelfdiscipline en hij miste de kracht tot
beperking. Zijn romantisch sentiment dreef hem zoowel naar de kringen der
opstandigen en revolutionnairen, als naar die der bohémiens, waar hij door zijn geld
velen aan zich verplichtte. Zoo kocht hij voor Multatuli - wien hij een groote
bewondering toedroeg - een huis te Nieder-Ingelheim en zond hij deze geregeld
kisten vot boeken (vgl. M u l t a t u l i , Brieven, 6de deel, laatste periode, 1896, 335
e.v., waar een aantal brieven van Multatuli aan Zürcher uit 1886 staan afgedrukt);
voor Paap betaalde hij de studie, doch keerde zich van hem af, toen deze zich later
als een ‘bourgeois satisfait’ deed kennen. Ook met Domela Nieuwenhuis e.a.
revolutionnairen was Zürcher bevriend. Huiselijke omstandigheden brachten hem
in 1889 tot een wettelijke scheiding, waarbij hij - op een gedeelte na - de hem
aangeboden millioenen weigerde. Na zijn scheiding vertoefde hij o.a. te Parijs en
Londen, in welke laatste stad hij in 1892 hertrouwde met de aldaar wonende
J o h a n n a C o r n e l i a B i j l e v e l d (v a n S e r o o s k e r k e ),geb.te'sGravenhage
8 Oct. 1867, een dochter van den zeer gefortuneerden Mr. J e a n C o r n e i l l e
P i e r r e B i j l e v e l d (overl. 1882), die in extremis een legitiem huwelijk had gesloten
met de moeder zijner kinderen (vgl. Ned. Patriciaat, 1914, 74). Zijn tweede huwelijk
wenschte Zürich te zien ingezegend in hetzelfde kerkje als waarin Dickens getrouwd
was, doch dit werd hem geweigerd, omdat zijn Katholiek gesloten eerste huwelijk
in Engeland niet als ontbonden werd beschouwd. Met zij tweede vrouw - die
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zich gaarne verplaatste - woonde hij aanvankelijk te Enkhuizen, daarna te
Amsterdam, waar het grootste gedeelte zijner collecties (waartoe o.a. twee
schilderijen van Jan Steen behoorden) werd geveild, doch bijna niets opbracht in
verband met een onderlinge afspraak der kunstkoopers. Daarna woonde Zürcher
nog in verscheidene andere plaatsen, als Vaassen, Bathmen, Wapenveldert enz.;
hij stierf ten slotte in 's Gravenhage. Op zijn doodsbed werd hij geëtst door A.
Derkzen van Angeren. Zürcher's weduwe woonde in verband met de muziekstudie
van haar oudsten zoon te Weenen en te Berlijn, doch vluchtte bij het begin van den
wereldoorlog naar Holland met achterlating van al haar bezittingen en woont thans
te Utrecht.
Zürcher schreef nog een roman, in zekeren zin een autobiografie, getiteld Roeping,
verhaal van Winfried uit den polder (Amst. 1899), waaruit blijkt welk een
diepgevoelige kunstenaarsgeest hij bezat. Genoemde roman werd bij zijn verschijning
echter nauwelijks opgemerkt en is thans volslagen vergeten; exemplaren er van
zijn bijna niet meer aan te wijzen. Verder heeft men van hem Meyer de Haan's Uriel
Acosta (Amst. 1888), dat indertijd bij den schrijver gratis verkrijgbaar was.
In zijn jeugd reeds heeft hij geteekend, doch eerst sinds omstreeks 1880 legde
hij zich op het schilderen toe of liever gezegd ‘hij trachtte zich uit te zeggen door de
schilderkunst’. Zijn kunst is dan ook meer litterair dan picturaal en leverde een
illustratie van hetgeen hij in litterairen vorm had gedacht. Het onevenwichtige in zijn
schilderijen valt den toeschouwer op; aan den eenen kant geven deze blijk van een
teere mystiek, aan den anderen kant van een zwoele zinnelijkheid, van een
helleensche levensblijheid. Ook hier ontbrak het hem aan zelfbeperking. Zijn leven
trouwens, dat een poging was om zich vrij te maken van maatschappelijkheid,
weerspiegelt zich in zijn schilderijen; het was hem niet gegeven er een geheel van
te maken. Nimmer heeft Zürcher een leermeester gehad; invloed op zijn kleur en
plastiek moet echter Monticelli hebben gehad, terwijl ook invloeden van Jozef Israels
en Matthijs Maris zijn aan te wijzen. Technisch blijft Zürcher echter bij hen achter.
Enkele jaren na zijn dood werd reeds een tentoonstelling van zijn nagelaten
werken gehouden in het Panorama-gebouw te Amsterdam, doch deze trok weinig
de aandacht. Daarop volgde in begin Febr. 1911 een tentoonstelling bij zijn jongeren
broeder, den kunsthandelaar P.J. Z ü r c h e r t e Scheveningen (zie Nieuwe Courant
1 Febr.
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1911, N. Rott. Crt. Av. 6 en 9 Febr. 1911, Alg. Handelsblad Av. 6 Febr. 1911) en
even later in den Larenschen Kunsthandel te Amsterdam (F r a n s V e r m e u l e n
in Elsevier's Maandschrift 1911, II, 79/80, W. S t e e n h o f f in Amst. Weekblad 11
Juni 1911, Alg. Hand. Av. 26 Mei 1911), terwijl in 1913 volgde een tentoonstelling
in de kunstzalen van d'Audretsch (zie N.R.C. Av. 5 Dec. 1913). Over het algemeen
uitte de critiek zich in zeer waar deerenden zin, al had muen oog voor de
klaarblijkelijke gebreken in Zürcher's werk. Op geen enkele der gehouden
tentoonstellingen werd echter ooit een zijner schilderijen verkocht.
Van zijn oeuvre, dat een 150tal groote en kleine schilderijen omvat, wordt hier
genoemd: de woudprediker, een fantastische voorstelling van een woeste streek
o

bij zonsondergang (in het Rijks-Museum te Amsterdam, cat. n 2745a), een slapend
o

kindje (vroeger in hetzelfde museum, cat. n 2745b, doch door Zürcher's weduwe
teruggenomen); Memento Mori, Lentetij (een madonnafiguur oprijzend tusschen
licht en bloemen), Freuet euch des Lebens, de Verlosser, Liefdesgeluk, Le baiser,
Winterstemming, Avondschemering (alle geëxposeerd op de bovengenoemde
tentoonstellingen), Koningin Wilhelmina op het Loo voor het volk staande, de Heilige
Ursula (beide thans bij Zürcher's weduwe); La vie morte en Sarah Bernard, een
crayonteekening (bij mevr. M. Bekkers - Zürcher te Amsterdam). Eeens heeft Zürcher
zichzelf geschilderd als geraamte, zijn tweede vrouw omhelzend. Nog bezitten van
hem schilderijen Drs. H. Dolhain te Zutphen, Boud. van der Linde, arts te Hilversum,
mevr. de wed. Dammers - Zürcher te Amsterdam mevr. de wed. Douwes Dekker Hamminck Schepel te 's Gravenhage (portret van Multatuli) e.a. Vele van zijn
schilderijen zijn echter te Berlijn achtergelaten in het begin van den oorlog; het is
onbekend waar deze zich thans bevinden.
Alleen uit het tweede huwelijk van Jan Zürcher werden kinderen geboren, nl. twee
zoons, W o u t e r en E r i k geheeten. De eerste woont als musicus te Amsterdam;
de tweede is spoorwegemployé te Utrecht en is in het bezit van langs mediumieken
weg verkregen schilderijen van zijn vader.
Zie: A. P l a s s c h a e r t , Korte Geschiedenis der Hollandsche Schilderkunst, 2de
dr. (Amst. 1923), 375; B r i n k m a n ' s Catalogus; Catalogus Rijks-Museum
Amsterdam; verder werd dit artikel samengesteld uit de in den tekstvermelde kritieken
en uit familieberichten.
Wijnman
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